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w roku zeszym wykadaem w Uniwersytecie Jagiello-

skim kurs Geografii Monarchii Austryackiej
;
poar, kióry

dotkn zakad techniczny, zniszczy litografowane skrypta,

które wygotowaem dla uytku suchaczy moich i rkopism

wraz z kartami do litografii dany. To pozbawia mnie na

teraz monoci ogoszenia cakowitego opisu Alpejskich, Su-

deckich, Dunajskich i Karpackich krain, które przedmiotem

tego wykadu byy : pragnc jednakowo tego , aby sucha-

cze moi cho jedn tego kursu zachowali cz — ogaszam

tu dawniejsz moj rozpraw, której si trzymaem w cigu

mojego wykadu przy opisie pónocnych stoków Karpat.

W Krakowie dnia 28. Lutego i85i r.

TF.P.



CZ I.

KSZTAT I POWIERZCHNIA KRAJU.

WSTP.
8Oam miazg europejskiego ldu mona podzieli pod wzgldem

jej powierzchni na dwie poowy: to jest na poudniowy-zachód
górzysty i na p ó n o c u y -w s c h ó d r ó w n y, a przektna linia,

pocignita na karcie od ujcia Dniestru ku uawom Renu, roz-

granicza ostatecznie te dwie charakterystyczne poowy.

Na spitrzonym obszarze Europy wznioso si najwyej górzyste

gniazdo Alp; — wj-niosy ich trzon otaczaj na zachodzie, na

pónocy i na wschodzie ponisze pasma górzyste (niby przedmurza

alpejskie) wielkim trójktem, który na pónocy prz}'piera do

róde rzeki Ems, zawsze ju jednak ley poza granic tej

przektnej kresy — a od niej wylaa si wielka równina na

pónocnym wschodzie Europy a po Ural, Kaukaz i graniczne

morza.

Na prawem tedy skrzydle owego górzystego szyku przedmurzy

alpejskich legy pasma gór karpackich, jak trzeci wielki granicznik

europejskiego niu. W caej obszernoci swojej uwaane, zajmuj

pasma Karpat na dugo przestrze 120 mil, i poczynaj si

okoo Brzetysawy (Preszburg) na zachodzie po lewym brzegu

Dnnaju, a przecigny si a po ostatni jego wyom pod Row
(Orsow) na wschód wielkim ukiem, który jest ku pónocy wydany

agodnie, a ku poudniowemu zachodowi rozwarty szeroko.

Na pónocnym zachodzie wrasta ten olbrzymi uk w wyniosy

trzon Europy górzystej — ku pónocy potoczya si od niego

za biegiem Wisy i Dniestru dolina sarmacka po graniczne morza,

— na poudniowych stokach lega nizina zakarpackich Sowian

1*
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nad Cis i Dunajem, a na wschodzie przecigny si a po

wybrzea morza Czarnego, stepy Wooszy i Multan.

Obszar caego pasma Karpat zajmuje okoo 2,300 mil liw. —
na talv wielkiej przestrzeni rozoony systemat gór mieni si

w czciach swych co do mas , które mu su za podstaw,

podobnie co do zewntrznego ksztatu onych i powierzchni,

a daje si podzieli na kilka pomniejszych gniazd i gazi:

1. Mae Karpaty poczynaj si po lewym brzegu Dunaju

jak Haimburg i Brzetyslawa i stanowi przyrodzon granic midzy

Wgrami a Moraw. S to lesiste pasma, które si wzniosy

do wysokoci 1500— 2400' n. p. m. midzy rzekami Moraw
a Wag, o nagych spadkach ku dolinom obudwu tych rzek —
u ludu Bielawami zwane.

2. Wgierskie Rudawy (dla bogactwa rud elaznych tak

zwane) sldadaj si z kilku pomniejszych gniazd górzystych, prze-

gi-odzonych dolinami rzek Nitry, Hronu , Opoli i Sajo. Spadek

tych gór jest ku dolinie Dunaju agodny. Lesiste ich czubaki

wzniosy si do wysolioci od 2—3000' n. p. m. a pojedyncze

szczyty wystrzeliy w krain bezlen na 5000'. Do nich nale
góry Fatry na pónocy od Krzemuic, a po górny bieg Wagi

i góry Matry na górnym biegu Opoli.

3. Tatry wzniosy si na pónocy Kudaw wgierskich do

wysokoci alpejskiej samotnie, s dokoa górskiemi dolinami

otoczone i nicprzypieraj nigdzie do okolicznych lesistych a-
cuchów, lecz stercz niejako litym supem po nad obszarem

ssiednich gór.

4. Beskid przegradza Tatry na pónocy od wielkich nizin

Wisy; nagle podnosz si stoki jego z poziomu. Od Sudetów

oddziela go tak zwany „g Morawski". Pasma jego maj
si od zachodu na wschód i sigaj w pojedynczych czubakach

na 4000—4500' n. p. m. W zachodniej jego czci przypada

na grzbiet jego granica Morawy, Wgier, Szlska, ksistw Zatora

i Owicima. Ciediny jego cz si z górami Rudaw wgierskich;

od Tatrów przegrodziy go wielkie górskie doiiny. Najwyszym

jego szczytem jest na zachodzie Babia Góra— ta ley pod jednym

poudnikiem z zachodniemi stokami Tatrów. Na wschodzie od

Babiej Góry, traci Beskid swe nazwisko. Na przestrzeni od
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Scza do Wojnicza przerywa go Dunajec , a od Moszynj* a do

róde Dniestrowej wicy znany jest sam grzbiet graniczny

znowu pod nazwiskiem Beskidu. Najwysze jego szczj-ty sigaj

na tej przestrzeni w Pooninach do 4600'. Od róde wicy

po graniczne rozdziel i róda Bystrz}'cy Zotej nie maj góry

wspólnego nazwiska, a wznosz si na znacznych przestrzeniach

do wysokoci alpejskiej.

5. Góry Siedmiogrodu legy na poudniu od granicznego

rozdziela, i s szeroko rozoone w sposobie wielkiej wysoczyzny

alpejskiej a ku równinom Dunaju i Multan, na poudniowo-

wschodniem zakoczeniu karpackiego uku. Wyej wzniosy si

najwysze ich szczyty nawet od Tatrów i sigaj po za lini

wieczystego niegu.

Na tyle oddzielnych czci daje si podzieli systemat gór

karpackich, — do naszego jednak obrazu naley tylko rodkowa

cz tego wielkiego ulcu , na przestrzeni mil 80 od róde Wisy
a do róde Bystrzycy Zotej, a i tu jeszcze tylko pónocno-

wschodnia zbocz tego uku , czyli ze Staszicem mówic : naley

obszar „Gór Sarmackich."

Na zachodzie tego obszaru lega naprzód alpejska kraina Ta-

trów ; od róde Wisy a do róde wicy przecign si lesisty

grzbiet Beskidu, a ztd a do róde Bystrzycy Zotej wzniosy

si dalej jeszcze na wschodzie góry, naprzód Pokucia a nastpnie

Bukowiny, w kilku oddzielnych pasmach.

TATRY
s pooone midzy o?*^ 10" a 38" W. d. p. p. F. i midzy 49''

15" g. s. — i panuj nad caym acuchem gór Sarmackich w spo-

sobie oddzielnej wyspy, która si wzniosa litemi cianami pie-

rwotnych ska nagle z poziomu do wysokoci 8000' nad po-

wierzchni morza.

Miazga Tatrów jest osadzona na niewielkim trzonie , — cala

bowiem dugo tej krainy zajmuje od wschodu na zachód 7— 8 rai;

szeroko z poudnia ku pónocy 3— 5 mil; obszar okoo mil 14Q;
a w porównaniu caego pasma gór Sarmackich zajmuj one

zaledwo y„o cz. Tatry s tedy tern osobliwe, e lubo na tak nie

wielkim trzonie osiady, lubo nie s podgórzem otoczone, podobnie
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inuym krainom alpejskim, wzniosy si jednak do ich wysokoci,

niedosigajc jednak linii wieczystego niegu, a przeto nie nale,

do najwyszych gniazd alpejskich w Europie.

Wielka ta wietrznica jest na wschodzie Europy jednym z owych

graniczników niziny Sarmackiej, która si wylaa po Ural i Kaukaz,

a wysoko jej niknie w porównaniu tych olbrzymich nizin sta-

wiona , i jest raczej podobn do samotnej , skalistej wyspy, nie

wpywajc, jak tylko na uksztacenie najbliszych, przylegych

sobie obszarów. •

Sam grzbiet Tatrów cignie si wszdzie wysokoci alpejsk.

Wspólne wyniesienie litych niepodzielonych jeszcze mas na oddzielne

szczyty: siga do 6500' n. p. m. i na tej wysokoci dopiero

wystrzelaj nagie, ostre, samotne szczyty na 1500' jeszcze wyej.

Dla oka jednak ginie cz istotnej wysokoci Tatr&w, bo ju

skalisty ich zrb osiad wysoko, i gówne doliny, które go otoczyy,

lubo legy do poziomu na pozór, wznosz si w istocie wyej

od nizin pónocnego wschodu Europy, i ow^szem sigaj one

wysokoci sw najwyszych stanowisk. Cypliska ysogór w San-

domierskiem id z podnóem Tatrów pod jeden strychulec , a

wierzchowina okoo róde Dniepru, Dwiny i Wogi ley nawet

o 1000' niej od podnóa Tatrów.

Nagle w pionowych prawie cianach wznosi si ich trzon

wyniosy z poziomu tych okolicznych dolin, i nie czy si nigdzie

z pasmami gór Karpackich, otaczajcych go do koa w niejakiem

oddaleniu.

Na grzbiet Tatrów przypada europejski dzia wodny. Wody

ich zbieraj si w czterech gównych dolinach, a nale do dwóch

oddzielnych dorzeczy i do dwóch przeciwnych zlewisk morskich.

Ku Wile spada obszar obudwu Dunajców nowotargsk dolin,

a Poprad ma si dolin spizk ku Dunajcowi; do Dunaju pynie

Waga dolin liptowsk a Orawa orawsk: Poprad wpada do

Dunajca, Orawa do Wagi, Wisa do Batyku, Dunaj do morza

Czarnego.

Z wieki powstay te 4 doliny na podnóu Tatrów z sepiska

runionych ska i spawionych ziem. Wody Dunajca przerway

grzbiet Beskidu na pónocy poniej Scza po poczeniu z Po-

pradem;— podobnie przerwaa Waga, na ujciu Orawy, w kierunku
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zachodnim pasmo gór Fatra. ^Yprzód zanim sobie obiedwie te

rzeki utoroway drog do morza przez obadwa graniczne pasma

gór , byy Tatry istotn wysp , oblan wielldem ródziemnm

jeziorem. Wyomami opade wody utworzyy te 4 doliny, a tylko

tymi dwoma wyomami czy si kraina Tatrów z nizinami Polski

i wielk dolin Dunaju.

W ksztacie dwóch wide otaczaj te doliny skalisty rdze

Tatrów. Ma pónocy lega nowotarska, na poudniu liptowska, na

zachodzie orawska , a na poudniu i wschodzie spizka. Do rzek

gównych pyncych temi czterema dolinami wpada na zastrza

mnóstwo pomniejszych rzeczek i potoków górskich. Te maj
róda w górach najwyszych i pyn w gbokich, ciasnych

wyomach i debrach raczej nieli w dolinach. Temi przepacistemi

oyskami jest lity pie Tatrów niejako na pomniejsze drzazgi

alpejskie pokuty, — wicej jednak na poudniu i wschodzie,

nieli od pónocy i zachodu. Dopóki sam skalist miazg gór

pyn, s wyomy tych rzek nadzAvyczaj zbieyste, wskie, grubym

odtokiem i rumowiskiem ska zasane; tam dopiero, kdy wychodz

na obszar gównych dolin, cign si wzdu ich brzegów mae
przydolinki. Gównie za 4 doliny, lubo je nazywaj pospolicie

dolinami, s w istocie krajem wyniosym i maj take znaczne

górzystoci : orawsk od nowotarskiej odgranicza dzia wodny,

który si spuszcza od Babiej Góry, pomidzy dwoma temi dolinami

na poudnie ku Tatrom. To samo przegradza dzia wodny,

przeskoczywszy grzbiet Tatrów na poudniu , wierzchowin doliny

liptowskiej od sjzkiej. Midzy nowotarsk a spizk wzniosa

si Magura spizka na 1500' prawie nad poziom obudwu tych

dolin. Dolina orawska jest Magur orawsk przedzielona na

dwie pomniejsze doliny : to jest , na górn dolin Orawy Biaej

i na wiksz orawsk dolin, któr pynie Orawa poczona: od

liptowskiej nakoniec oddzielaj j zachodnie Ciekliny Tatrów, i

obiedwie te doliny cz si z sob wzkiem tylko pasmem , tu
przed .Yj-omem \Yagi.

Tak tedy dziel si wewntrznie te 4 gówne tatrzaskie do-

liny
;
zewntrznie za otaczaj ich obszar lesiste pasma do koa,

nie nalece ju do krainy Tatrów.



8 PÓNOCNESTOKI.

Nowotarska dolina graniczy na pónocy z poudniowemi sto-

kami Beskidu zwanemi Gorcem; liptowska na poudniu z po-

udniowym pasmem gór liptowskich , które si wznioso do wy-

sokoci alpejskiej w szczytach Dziumbiru i królewskich hal; *)

spizka graniczy na poudniu naprzód z wodnym dziaem, a dalej

na wschodzie z Beskidem, gdy si dzia wodny nastpnie wznosi

na grzbiet jego w okolicy Moszyny; orawska dolina nakoniec

graniczy na pónocy z poudniowemi stokami Babiej Góry, a na

zachodzie z górami Fatry.

Obrazowo przedstawiajc rzecz, monaby porówna sam ska-

listy zrb Tatrów, do wielkiej twierdzy przyrodzenia— obiedwie

Magury, na jej podnóu pooone , do dwóch przedwarownych

szaców; — cztery gówne doliny do olbrzymich fos opasujcych

t twierdz do koa; — pasma lesiste gór za obrbem dolin, do

wielkiego wau; — a obadwa wyomy Dunajca i Wagi przez

grzbiet Beskidu i Fatry, do dwóch bram prowadzcych do tej

twierdzy.

Znamienite wyniesienie Tatrów nad poziom morza sprawia,

e si ich ksztat zmienia w miar wysolioci i podziela na oso-

bne niejako krainy, z których kada oddzielne ma pitno.

Naprzód idzie tedy kraina Podhala; do niej nale 4

gówne tatrzaskie doliny, a do podnóa Tatrów i tutaj zasu-

guj na uwag nastpujce wymiary:

Powyej wyomu przez grzbiet Beskidu ley

powierzchnia Dunajca na ujciu Popradu . , 1125' n. p. m.

Na ujciu Orawy ley powierzchnia Wagi na

pocztku wyomu przez pasmo gór Fatry . . 1235' „ ,, „

Biay Dunajec czy si z Dunajcem Czar-

nym pod Nowym Targiem na wysokoci . . . 1735'

Biaa Orawa z Czarn pod wsi Uszci. . 1698'

„ Waga „ „ „ Lehot . 2400'

Dzia wodny midzy orawsk a nowotar-

sk dolin wznosi si 2530'

)) !) !)

*) Pasmo to bywa take Ninemi Tatrami narwane.
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Dzia wodny midzy liptowsk a spizk do-

lin wznosi si 2689' n. p. m.

Dzia wodny midzy spizk a Hernadu dolin

wznosi si 1860 - 2200'

Dolina orawska ley ze wszystkich 4cli naj-

niej , rednia jej wysoko siga do ... . 1600' n. p. m.

rednia wysoko doliny liptowskiej . . . 1650' „ „ ,,

Dolina obudwu Dunajców 1980' ,, „ „

spizk 2200' „ „ „

Podnóe samych Tatrów poczyna si na poud. 2004' „ ,, „

„ „ „ „ „ na póln. 2400' „ „ „

W krainie Podhala le tedy orne ziemie i poany, obszerne

ki, ostatnie sady drzew ov,'ocowych i zimowe mieszkania u-

dzi. Nisze wzgórza okrywaj lasy liciaste , a górna granic

tej krainy strychuj ju gromadnie drzewa pilkowe. Nagich

odkrytych ska jest tu jeszcze niewiele ; w ogólnoci stercz tylko

skay na zabrzeach rzek , a dosy gruba warstwa rodzajnej , na-

pywowej ziemi jest tu podstaw rolinnoci.

Równo z podnóem Tatrów i z nojwyszemi stanowiskami Pod-

liala poczyna si dosy nagle kraina regli. S to pasma gó-

rzyste, które w ksztacie sromych upazów (terasów) biodi-a

Tatrów do koa osoniy ciemnym paszczem lasów. Z razu jest

rolinno bujna, w miar W3uiesienia jest warstwa lenej ziemi

coraz pytsz; lecz ska odkrytych jest i tu jeszcze nie wiele.

W reglach bij róda najwikszej liczby rzek i potoków górskich,

a górna granica regli siga do wysokoci 46000' n. p. m.

Tu ustaj lasy, — a uplazisto legy wielkie alpejskie pasze,

halami zwane. Bezlena kraina hal wznosi si miejscami do-

sy AVono do wysokoci 6500' n. p. m. , a za podstaw rolin-

noci suy tutaj nie ziemia waciwie , lecz gruba skorupa mchów,

któr si pokry z wieki pokad skalisty. Poniej górnej granicy

hal pozostaj ostatnie róda, i tutaj poczyna si rozdziela

wspólne wyniesienie litych mas na pojedyncze cypliska, czuby,

szczyty i grzbiety alpejskie. Jest to kraina tak zwanych turni

— która si w'yej jeszcze wzniosa nad paszniste hale na 1500';

wszystko jest tu nagie , ostre , skaliste, dziko poszarpane na tysice

wikszych i mniejszych turni, które ksztaty ostrych krgów maj, po-
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szczyiiaiiyol), splezJych lub iicietycli u wierzchu, albo te wyt3'y

swe grzbiety w uagich grzebieniach i w 2Ji"zykrych, ciasnych jarzmach.

Tysicem podobnych turni wystrzelia kraina Tatrów ku gó-

rze ; rónica wysokoci ostatecznych szczytów nie jest wielk , bo

zaledwo GOO', a najwysze turnie wzniosy si prawie na 8000'

n. p. m. Wyszczególnienie jednak pojedynczych nazwisk i wy-

sokoci znakomitszych turni przechodzi ju zakres tego pisma.

Ca przestrze Tatrów monaby co do jej ksztatu podzieli

gównie na dwie czci, to jest: na grzbiet i gniazda alpej-

skie. Posuwajc si od zachodu ku wschodowi bystrym grzbie-

tem samych turni, a do róde Jaszczurówki, wpadajcej do

Biaego Dunajca i Koprowej, wpadajcej do Wagi, zajmuj Tatry

najwsz przestrze i s tutaj podobne do ostrego grzbietu

,

który jest i niszym i nie tyle wydzierganym u góry w krainie

turni. Ztd za posuwajc si na wschód, a ku dolinie spiz-

kiej , s Tatry szeroko gniazdem rozoone , które znacznie jest

wydane uldem na poudnie za biegiem wodnego dziau, ku

wierzchowinie doliny spizkiej i liptowskiej. Tutaj wzniosa si

kraina turni najwyej, tutaj te jest lite jej wntrze najwicej

poszarpane , a gbsze lejki i kotliny pomidzy turniami lece,

zalay jeziora halskie, zwane Morskiemi Oczyma. Znanych

dotd podobnych jezior wikszych i mniejszych jest 27; wszystkie

le na redniej wysokoci 5000" n. p. ra. , i powstay ze

stopionych niegowi w^ód ródowych, które si wyój jeszcze urywaj.

Kraina turni jest ogoocona z ziemi i rolinnoci , brak tu

take i wody, tylko mchy i liszajce czepiaj si po nagich ska-

ach. Same cypliska turni naz3'waj szczotami; pionowe spa-

dzistoci s t e r m i n a ra i
,
grapami ostre poboczne grzebienie

,

któremi si turnie z sob cz, a ry parni olbrzymie rumowiska

potrzaskanych ska.

Spadek Tatrów jest bardzo nagy, bo na przestrzeni 1 i Y do

2 mil maj one miejscami do 6,000' spadku. Poudniowa strona

jest nagej z poziomu dolin Avzniesiona od pónocnej , a pónocna

wicej odtokiem skal zasana. Na poudniu i wschodzie poszczypay

lity pie Tatrów wyomy górskich potoków ; na pónocy spuszczaj

si od grzbietu turni pytkie kamienne awy i oby ku dolinom

i przechodz w ciasne debry poniej.



Lity rdze Tatrów skada si z gnaizów-granitów, te s gdzie-

niegdzie przeoone podrzdnemi Avarst\vami niilvOwego iipiu i

granitem czerwonym. O cian tycli pierwotnyci ska spary sie

kwarce i numuitowe wapienie, a te pasy dopiero otaczaj na

pónocy i poudniu pokady karpackiego piaskowca z trachitowemi

szczytami u wierzchu, a to ju na obszarze dolin tatrzaskicti.

Najwysze masy granitu wzniosy si najpóniej z poziomu
;
pasmo

wapieni zawiera skamieniaoci, a tracliitowe wierzciy na piaskowcu

wiadcz tutaj o dziaaniu si wulkanicznych. elazne rudy ta-

trzaskie s najbogatsze ze wszystkich kopalni znanych dotd na

pamie gór sarmackich. Poniej jeszcze tych pokadów karpac-

kiego piaskowca legy w nowotarskiej dolinie na pónocy u stóp

Beskidu wielkie torfowiska, przeoone skadem zwalonych drzew,

zwane p u s t a c i a m i.

Lubo w swojem miejscu mowa bdzie o rolinnoci pónocnych

stoków gór sarmackich, oznaczymy ju tutaj gówne jej granice

na pamie tatrzaskiem , by si pokrótce odnie do czego byo

w nastpujcym opisie Beskidu — wiadom jest bowiem rzecz,

ze si pewne rodzaje rolin pewnej trzymaj wysokoci nad po-

ziomem morza, lub do koa biegunowego, i w ten sposób jest

rolina wyrazem strefy i krainy, pod któr przebywa.

Kraina turni jest nag; dopiero kraina hal, regli i

podhala okrya si paszczem mnogich rolin, i w ogólnoci

daj si na pamie Tatrów oznaczy nastpujce wane stanowiska

i granice rolinnego ycia, idc od dou ku górze.

Wielka nizina Wgier pozostaje na wysokoci 260' n. p. m.

i nie dochodzi do podnóa Tatrów.

Nizina Polski na wysokoci 500-300' „

Ciepe równie, w których dolinie Wgier-

skiej orzechy woskie i szlachetne owoce rosn,

niedochodz take do podnóa Tatrów i pozo-

staj na wysokoci 1000' ,,

Ostatnie winnice pozostaj okoo Koszyc.

Dolna granica jody poczyna si ... . 1000' ,,

Na poudniowych stokach Tatrów nikn stae

mieszkania ludzi na wysokoci : 1700' „
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W nowotarskiej dolinie siga górna granica

powszeclinej uprawy dbów, yta, jczmienia

i ostatnich liw 1980' n. p. m.

Na poudniu za siga powszechna uprawa . 1998'

Poudniowa stopa regli poczyna si na wy-

sokoci 2094'

Na pónocnych stokach Tatrów nikn stae

mieszkania zimowe 2300'

Pónocna stopa regli, górna granica owsa na

polanach , a na poudniowych stokach górna gra-

nica jczmienia i yta 2400'

Na tej wysokoci koczy si zarazem kraina

podhala i w niej pozostaje ju sosna ... „

Na poudniowych stokach Tatrów siga jednak

górna granica ziemniaków 2700'

Górna gi^anica leszczyny zostaje nieco niej

od buków na wysokoci , • . 2900'

Na poudniowych stokach górna granica owsa

na polanach 3000'

Górna granica buczyny 3100'

Kraina jaworzyn, kdy jawor i joda jest w pe-

nej sile 3200'

Joda znika na wysokoci 3500'

wirk „
,, „ ...... 4200'

Górna granica drzew szpilkowych wynio-

sego pnia , a zarazem dolna granica kosodrze-

winy i rolin halskich 4ti00'

Górna granica kosodrzewiny 5000'

Limba pojed3'nczo skarowaciaa pojawia si

jeszcze nawet na wysokoci 6000'

Górna granica rolin halskich , a dolna gra-

nica mchu , iszajców i nagich turni poczyna si

na wysokoci 6500'

ta "wspina si na szczyty najwyszych turni do 8000'

nie siga jednak linii wieczystego niegu.
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LESISTY BESKID-GORY POKUCIA I BUKOWINY.

Nazwa Karpat jest waciwie nieznan w caym naszym kraju

i naleaoby j, zarzuci , bo jest zanadto ogóln , zamao ozna-

czajc rzecz, a moe by uyt chyba tylko jako zbiorowe

nazwisko , kiedy si mówi o wszystkich czciach, które ten wielki

systemat gór skadaj, jako o caoci.

Lud nasz w równinach osiady nazywa wszystkie góry, które

spyny ku jego nizinom, Górami po prostu, bo nie zna innych;

a górale nazywaj sam grzbiet graniczny od róde Wisy do

róde wicy Dniestrowej Beskidem. Dalej na wschodzie po-

udniowym nie maj góry wspólnego nazwiska. Od róde wicy

a po graniczne rozdziel Roz rogu prz3"bieraj pojedyncze pa-

sma na znacznej przestrzeni nazwy miejscowe. Z razu mieniaj

sie wzdu Pokucia ze sowieuskiemi nazwy wooskie , a nastpnie

na Bukowinie s ju wszystkie góry nazwane z wooska. Pasmo

Pitro sów pooone na górnym obszarze wicy, a waciwie

ju po prawym jej brzegu stanowi to przejcie.

Beskid poczyna si na zachodzie od gór Bielaw, nad któ-

rym panuje czubaek ysej Góry, a waciwiej jeszcze od

przecznicy Gór Jabonek. Na pónocnym zachodzie oddziela

go od Sudetów wielka wklso kraju, którmy nazwali giem
Morawskim, a linia pocignita na karcie od szlskiego Skoczo-

wa nad Wis, na ujcie Olszy (odrzaskiej) do Hranicy nad Beczw
(morawsk) , stanowi na tej przestrzeni granic Beskidu od pónocy.

Ztd tedy wznosi si grzbiet jego w kilku podunych dziaach,

z których rodkowy zwykle najwyszym bywa. Kierunek gówny

tych dziaów jest od zachodu na wschód a po woom Dunajca,

który grzbiet Beskidu przerwa na przestrzeni od Scza do Woj-

nicza w poprzek. Obszar ten górzysty monaby nazwa wycznie

Beskidem Zachodnim. Najwyej wzniosy si na nim cypliska

Babiej Góry na przeciwko Tatrow, a waciwie pod poudnikiem

zachodniego ich kraca , kdy si europejski dzia wodny przebiera

od Beskidu ku Tatrom pograniczem orawskiej i nowotarskiej doliny.

Na wschodzie Babiej Góry traci si w^irawdzie nazwa Beskidu , a

to gównie dla tego, bo przestaje by dziaem wód i pastwa

zarazem; to nie zmienia jednak istoty rzeczy, i góry nie trac
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tego charakteru lesistych dziaów, który jest gówn, cech Beskidu,

te ami si od prawego brzegu dunajcowego wyomu nagle ku

poudniowi i przechodz pomidzy prawym brzegiem naprzód Du-

najca, nastpnie Popradu, a lewym brzegiem dunajcowej Biay

na dzia Grybowski w okolic Moszyny. Tu przypada na grzbiet

graniczny znowu dzia wodny, i odtd jest samo pogranicze midzy

"Wgrami a prowincy nasz znowu nazwane Beskidem; — na

przestrzeni od pastwa Moszyny a do róde rzeki Swicy, kie-

runek jego jest poudniowo - wschodni. Nazwiska pojedynczych

pasem od róde wicy do róde Bystrzycy Zotej wzdu Pokucia

i Bukowiny poznamy przy opisie poniej.

Cay ten uk gór od róde Wisy do róde Bystrzycy Zotej

zajmuje na dugo okoo 80 mil, i jest agodnie ku pónocnemu

wschodowi wydany, a ku poudniowemu zachodowi szeroko otwarty.

Po obu ostatecznych kocach jego wzniosy si na zachodzie i

wschodzie góry najwyej : na zachodzie na przeciwko Tatrów, a

na wschodzie na przeciw hal rodneskich, czyli pasma gór, Jnieu,

które ju ley w Siadmiogrodzkiej ziemi. Oba te powysze gniazda

gór, geologicznie od Sarmackiego pasma róne, legy jak dwa

graniczuiki na ostatecznych kocach tego wielkiego uku od po-

udnia. rodkiem na górnym obszarze Wisoki , spada dzia Be-

skidu najniej , i ten wielki g podnosi si na zachodzie dopiero

na lewym brzegu Dunajcowego wyomu , a od wschodu na górnym

obszarze Sanu. Lud nazywa go tutaj Niskim Beskidem, a

wschodnie zakoczenie jego, na obszarze górnym wicy Beski-

dem Szerokim.

Poudniowa zbocz caego Sarmackiego pasma jest krótsza,

podniesienie nage
;
pónocne stoki s agodniejsze i sigaj sze-

rzej w kraj ; kdy si cale pasmo wyej wznosi , tam te jest

osadzone na wszym trzonie, a najszerzej rozlay si góry na-

przeciw Niskiego Beskidu porodku. Podstaw onych jest na

caej przestrzeni tak zwany piaskowiec karpacki — granica jego

kadzie na pónocy zarazem kres górom : z poziomu dolin wznosi

on si jak stare brzegowisko, a u stóp jego wylaa si nizina,

która jest odchodziskiem morskiem. Na zachodzie tedy wzniosy

si pokady karpackiego piaskowca przeszo na 5000', — rod-

kiem osiady do 3000' — a na poudniowym wschodzie, gdzie
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miejscami pionowo stercz,, podniosy si znowu do wysokoci

6000' przeszo nad powierzciui morza.

rednia szeroko tych pokadów zajmuje 10 — 15 mil, naj-

wiksza szeroko razem z podgórzem mil 20.

Ta rónica wysokoci gór i rozoenia onych do poziomu

wpywa take i na ksztat zewntrzny ; tutaj tedy w-ypada rozróni,

raz, sam grzbiet graniczny od ociennych
,

pobocznych pasem i

acuchów, a po wtóre, pochyo batyck od czarnomorskiej.

Na grzbiet bowiem Beskidu przypada europejski dzia wodny od

róde Wisy do róde Sanu (wyjwszy zboczenie jego, któremy

przy opisie Tatrów poznali), i do Wisy pynie ze znaczniejszych

rzek: Soa, Sliawa, Raba, Dunajec (z Popradem), Wisoka i San

(z Wisokiem) ; — do Dniestru wpada : Stryj (z Oporem) ; wica,

omnica i Bystrzyca ; z rzek wypywajcych z gbi gór , Prut

zabiera obadwa Czeremosze , a Seret : Suczaw , Modaw i By-

strzyc Zot.

Sam grzbiet Beskidu jest wszdzie poogira, lesistym dziaem.
Na zachodzie wystrzeliy jedne tylko cypliska Babiej Góry, nad

górn granic lasów w krainie hal. Niski Beskid cignie si

wszdzie krain bukowin , lub jaworzyn ; — dopiero w ziemi sa-

nockiej , na górnym obszarze Sanu , a mianowicie na dorzeczu

sanowej Wetlinki
,
poczynaj si poonin y, od wsi Smereka.

S to p o d h a 1 s k i e pasze, które zalegy grzbiety lub czubalki

gór najwyszych, w sposobie wysp oddzielnych powyej górnej

granicy lasów. Za pokad rolinnoci suy tu gruba skorupa

mchów, któr si z wieki pokry slialisty pokad, — a zbocze

i ostre szczyty poonin okrywa niekiedy lune rumowisko pia-

skowca karpackiego. Od Smereka tedy poczyna si kraina tych

poonin i cignie si dalej ku poudniowemu wschodowi a po

graniczne rozdziel : wierzchem dwóch a niekiedy i trzech ocien-

nych pasem po naszej i wgierskiej stronie. Sam Beskid nie ma

waciwie poonin , i jest niszym w ogólnoci od ociennych pasem

ju tam, gdzie si poczynaj pooniny (lubo si na nim wody

dziel) , a pooniny stykaj si z niem raczej tylko ostremi

Przypory. Równolegle, jak si w ziemi sanockiej podnosz

pierwsze pooniny, podnosz si take góry w ociennych pasmach

po wgierskiej stronie, a najwysze ich gniazdo wznioso si
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ku krainie hal, w stolicy marmoroszkiej. Na pónocnój stronie

siga kraina Poonin najszerzej w kraj na dorzeczu Stryja, bo

tu le pierwsze pooniny, ju w drugim rzdzie gór od doliny

Dniestru. Od róde i prawego brzegu górnego Stryja poczyna

si tak zwany Czarny Las i cignie si nieprzerwanie górami

wzdu szerokiego Beskidu i Pokucia a ku Bukowinie. Na gór-

nym obszarze wicy koczy si Szeroki Beskid, a pasmem Pie-

trosów poczyna si Kraina Kosodrzewu, i odtd cignie si

grzbiet graniczny gór krain Poonin i kosodrzewu na przemian,

i strychuje tylko wyjtkowo górn granic drzew wyniosego pnia.

Najwyej wzniosa si nad obszar Czarnego lasu Czarna Hora
w 9ciu oddzielnych szczytach, okoo róde Prutu i Biaej Cisy.

Od niej przechodzi ku poudniowi równy grzbiet krain koso-

drzewu ku Granicznemu Rozdziel, które z dawna nazwano

Roz rogiem, — to rozdziel jest waciwie wzem czcym py-

tkiemi gami oddzielne gniazda lub pasma gór Bukowiny, Po-

kucia, Wgier, Siedmiogrodu i Multan; — a kiedy dotychczas

cigny si pasma ocienne równolegle do granicznego grzbietu

po obudwu stronach jednostajnie: zawichrza si tu nagle rzeba

gór na tem rozdziel, i góry rozchodz si ztd w rónych

ksztatach i ku rónym okolicom wiata. Na szczyt góry Cyfy
przypada to rozdziel, i ta ley w stolicy marmoroszkiej , w piórw-

szym rzdzie od niej le na pónocy w kierunku od zachodu

na wschód góry : Haszmar, Czarkan, i Szesul, w drugim

Trojaga i Balasyniasa. Od Haszmaru i Czarkanu przecho-

dz góry na zachód ku Wgrom w stolic marmoroszk od góry

Szesul na wschód ku Bukowinie, od góry Balasyniasy cignie si

na pónoc równy dzia ku Czarnej Horze, a od Cyfy spada na

poudnie g, i i^rzechodzi ku rodneuskim halom czyli górom,

miejscowo zwanym J n i e u. Cay za ten wze gór wraz z gami
czcemi je i pasmami, które si rozstpiy ku rónym okolicom

wiata, ley w krainie Kosodrzewu.

Taki jest tedy sam grzbiet gór Sarmackich na przestrzeni od

róde Wisy a do Rozrogu; — teraz dopiero ujrzymy, jak si

z nim cz przylege acuchy, pitra i podgórza.

Jest upowszechnione wyobraenie , a nawet u lepszych geogra-

fów, jakoby tylko sam gi-zbiet graniczny tych gór mia mie kie-
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runek od zachodu ku poudniowemu wschodowi
,

przylege za

pasma maj oni za cickliny górzyste, t. j. za acuchy gór, lvtóre

si wspary na gównym grzbiecie pionowo , i opady w coraz ni-

szych terasach liu dolinom powikszych rzek.

W istocie za ma si rzecz tak : od granicznego dziau prze-

chodz gi wprawdzie na zastrza ku pónocy, ale odbiegszy nieco,

skrcaj si ku pónocnemu zachodowi , wspinajc si znowu na

pierwsze ocienne pasmo. Wszystkie za gówne ocienne acuchy
gór (a bywa onych 3-5-6 po obu stronach miejscami) maj ten

sam kierunek , co i grzbiet graniczny i id od zachodu ku pou-

dniowemu wschodowi w ksztacie podunych dziaów równolegle

do siebie , — cz si niskiemi ugami na poprzek i s na poprzeli

przerwane wyomami powikszych rzek. Miejscami jest grzbiet

graniczny najwyszy, miejscami wzniosy si wyej od niego pasma

ocienne , ostatnie za pasma s zawsze najnisze i przechodz

agodnie ku podgórzom i dolinom walnym.

Pochyo caego pónocnego pocia gór nie jest teras, jak

o niej mówi; j^rzeciwnie, Avidzielimy to przy opisie poonin, e
si ocienne pasma wyej czstokro wznosz, ni sam grzbiet

graniczny, to za nie odpowiada wyobraeniu terasowej pochjoci.

gi i ostre jarzma, któremi si wi na poprzek te ocienne

pasma, spadaj bardzo nisko, i to daje górom miejscami pozór

gniazd oddzielnych , zwaszcza gdy wzrok na nie pada w kierunku

poAvikszych dolin poprzecznych ; w istocie za s nawet te od-

dzielne kopczaste wierzchy i ostre grzbiety doem osadzone na

wspólnym dziale , i cz si na powzdu wspólnym grzbietem

nawet tam, kdy jedne z poza drugich wychodzc przybray ksztat

oddzielnych gromad i gniazd górzystych.

Rónica, jaka zachodzi midzy ksztatem tych gór na pochy-

oci batyckiej a czarno-morskiej
,
jest gównie ta, e tam przewaa

forniacya dziaów p o o g i c h , a tu formacya gór kopczas-

tych, osadzonych spodem na wspólnym dziale, który si wznosi

a do wysokoci poprzecznych gów, wicych te dziay na

poprzek. Tam maj dziay przecige gór ksztat agodnie falistej

pov:ierzchni ; tu odrzynaj si góry u wierzchu miaemi rysami

i przybieraj ksztat ostrych grzbietów, koczastych szczytów,

nagle zatoczonych czubów, lub w kocu ksztat garbów^ lub szeroko

Dzioa W. Pola. Tom. VI. 2
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osiadych dzwonów. gi , któremi si na pochyoci batyckiej

z sob wi podune ocienne pasma, maj miejscami take

ksztat dziaów zbieystych i awic szerokich , i le wyej od

gów pochj-oci czarnomorskiej, gdzie awic podobnych niema;

gdzie si góry cianiej zwary na gbokich ostrych jarzmach.

Lubo i na pochj^oci batyckiej pyn rzeki w dolinach poprzecznych,

maj jednak miejscami ród gór jeszcze szerokie poziome równiny

na porzeczach swych; — na pochyoci czarno -morskiej brak

teje formacyi* dolin zupenie , a nawet najwiksze rzeki pyn
ciasnemi tyko wyomami na przestrzeni gór. Na pochj^oci

batyckiej dziaaa sia, która te góry dwigna wicej na

prost, w kierunku ]) o d u n y c h dziaów, — na

pochyoci czarnomorskiej, wicej pionowo ku górze;

ztd te s tutaj te rozkopczone dziay, zbocze nage, góry suche,

cianiej zwarte ku sobie, i bardzo waciwie nazywa tutaj lud

Z worami suche oby, które ciek pomidzy górami ku wyomom
rzek. Na pochyoci batyckiej s pocie podunych dziaów

agodnie zbieyste, a ztd bardzo czsto zabaguioue i podmoke.

Wiksza te daleko masa wód odlewa si ku Wile, kiedy suchsza

wierzchowina Dniestru , Prutu i Seretu zapowiada ju tutaj niejako

brakiem wód stepow krain czarnomorskiego niu. Rónica jednak,

która zachodzi midzy pochyoci batyck a czarno-morsk, nie ma
za zasad bynajmniej wodnego dziau — i nie odrazu przybieraj

góry tam i tutaj ten oddzielny charakter.

Dzia s o k o w a t y, w ziemi sanockiej , który wychodzi na

zastrza od Beskidu ku pónocy, na górnym obszarze Sanowej

Hoczewki i Osawy monaby przyj za granicznik tych oddzielnych

ksztatów: od niego legy na zachodzie podune równe dziay a

na w'schodzie poczj-naj si rozkopczone góry. Naprzód odrzynaj

si tylko nisze góry w ostrych zarysach u wierzchu , a powysze

maj jeszcze ksztat dziaów, — lecz nastpnie przybieraj na

pochyoci czarnomorskiej ju i najwysze góry ksztat kopców

lub ostrych grzbietów. Podobnie nie osuszaj si i góry od razu

na AYodnym dziale, ale waciwie dopiero na górnym obszarze

Stryja.

Z tego ju mona mie wyobraenie o obszarze Czarnego Lasu

i Czarnej Góry. Tylko na Bukowinie zasuguj one na uwag
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osobn, bo i wyej wystrzeli tutaj lity zrb gór i osiad na

szerszym trzonie.

Posuwajc si ku wschodowi od granicznego rozdziela i góry

Szezul, zjeya si powierzchnia Bukowiny szeci górzystemi pa-

smami. Pasma te maj gównie ten sam kierunek, co i grzbiet,

który od granicznego rozdziela na pónoc ku Czarnej Horze prze-

chodzi , i legy opobok siebie. Tutaj tedy wzniosa si :

1. Grupa trachitów, która niema wspólnego nazwiska, nad

górn granic lasów i hal czterma oddzielnemi szczytami, i ogranicza

si od pónocy dolin Dorny,

2. W drugim rzdzie wzniosa si grupa upków niektórych,

zwana Sohord, ta czy si z pasmem hal rodneskich lesistym

giem,— na wschodzie i pónocy otaczaj dolina Bystrzycy Zotej,

—

na zachodzie Koszna rzeka, która do Dorny wpada; gówne jej

4 szczyty wystrzeliy take ku krainie hal.

3. Pasmo D u m a 1 e u , które opobok lego , ma ksztat

grzbietu
,
poczynajcego si na pónocy okoo granicznej wsi Poo-

ryty, a koczcego si na poudniu okoo wsi Dorna-Watra; na

poprzek zajmuje to pasmo do 2ch mil, a na wzdu przechodzi

daleko w Modaw. Sam grzbiet jego ma 5 nagich szczytów mao
oddzielonych od siebie , sterczcych w krainie hal. Podstaw tego

pasma jest upek.

4. Grupa wapieni dolomitowych, R a r e u zwana, ley równolegle

do poprzednich pasem; na poudniu odgranicza j Bystrzyca, na

pónocy Modawa. — Pasmo to jest ku pónocy ukiem wydane,

najwysze jego dwa szczyty stercz w krainie kosodrzewu , a po

lewym brzegu Modawy le w kierunku tego pasma, na pónoc

od Ivirlibaby, sawne pooniny Luczyna i Bobajka.

5

.

acuch karpackiego piaskowca , Dieuferedeu zwany,

wspiera si na poprzednim pamie midzy dolin Modawy a Mo-
dawicy; — jest to równy lesisty dzia, prdami Modawy przerwany

okoo Eisenau, a Suczaw wyej okoo Seletyn.

6. Ostatnie nakoniec pasmo gór Bukowiny niema wspólnego

nazwiska i ley midzy Modawa a dolin Suczawy. Na pierwszych

4ch pasmach znajduj si pooniny, miejscowo Poj na mi zwane;

lecz obadwa ostatnie okryy tylko lasy.

2*
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Spadek gór jest na pamie wschodniego skrzyda Karpat tam ago-

dniejszy, kdy cae pasmo osiado na szerszym trzonie — a zatem

najagodniejszy naprzeciwko niskiego Beskidu, wicej zbierzysty

na Beskidzie zaciodnim , a sromy w krainie poonin sanockich

wzdu Pokucia i Bucowinj-. Pochyo wszelka gór poczyna si

od wierzchu dziaów lub kopców, i jest zwolna i zdaleka przy-

sposobion , a dopiero na zabrzeach dolin i wyomach rzek jest

spadek tych pochyoci nagle
,
pionowo miejscami ucity.

Xa pochyoci batyckiej s, ustpy dolin wiksze , i tu nie

legy tak blisko obok siebie ocienne pasma gór, jak na pochyoci

czarnomorskiej. Na pochyoci batyckiej maj wody wiksz gr
i doliny s szersze, a miejscami rozstpiy si tak szeroko ocienne

gówne pasma , e si na obszarze dolin wzniosy nawet midzy-
górza i wysoczyzny mae , otoczone do koa dolinami , czyli wa-

ciwe okolice midzy górskie. Te le z^azwyczaj na ujciu

dwóch rzek wikszych , lub kdy znaczniejsza rzeka z ciasnego

wyomu wychodzi i nastpnie pynie dolin podun na pociu

gór. Nie trzeba sobie bowiem wyobraa, jakoby Avszystkie rzed

w poprzecznych tylko dolinach pyny; przerywajc ocienne pasma

gór, zmieniaj one i swój kierunek zazwyczaj i przechodz z wy-

omów w doliny podune ; czsto take legy tylko dopywy rzek

znaczniejszych w kieruuku dolin podunych, gdy same rzeki gówne

powyej i poniej ich ujcia pyn wyomami.

Dolina Soy i Skawy jest poprzeczna, lecz ju Raba pynie

od Mylenic ku Bochni w dolinie podunej. Tak pj-nie Dunajec

powyej ujcia Popradu na znacznej przestrzeni w dolinie podunej,

a okoo Starego i Nowego Scza rozoya si obszerna midzy-

górska dolina. Poniej ley wyom jego przez Besldd, ale od

Cichowa a pod Zakuczyn p3'nie Dunajec znowu w dolinie po-

dunej. Dolina Wisoki cignie si wyomem szerokiem a do

Pilzna, ale za to pynie Ropa od Gorlic, a Jase od "Wrocanki

w dolinie podunej ; a na ujciu obudwu tjTh rzek lega koo

Jasa równina obszerna. Wisok wychodzi w Besku na obszern

miedzygórsk równin
,
przegrodzon porodku lekkiemi pagórkami

na tak zwane doy sanockie, i pynie niemi a poniej Krosna

dolin podun, lubo poniej od Odrzykonia do Czudca znowu

czyni wjom. iliedzy rzek Jase a Wisokiem lego tu w kie-
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runku bitego gocica od Krosna do Jasa mae midzygórze

w ksztacie wysoczyzny. San pynie dolin podun, od Liska

do Mrzygoda, ztd wyomem po Dynów, a dalej znowu dolin

podun; lecz podobnych i tak obszernyci raiedzygórskicb oliolic

i dolin nie ma na pochyoci czarnomorskiej w ród gór. Naj-

wiksza jest tu dolina Synowódzka na ujciu Oporu do Stryja

a i ta nie moe i z tamtemi w porównanie; szeroka za dolina

Dniestru , Prutu , Seretu i t. d. nie naley ju do okolic midzy-

górskich, ale do formacyi równin waciwych.

Jezior górskich nie ma na Beskidzie , dopiero na Czarnej

Horze znajduje si wiele maych liaskich jezior, które rozlay si

po gbszych kotlinach nad górn granic Ifosodrzewu ; z tych jest

najznaczniejsze jezioro Biaej Cisy, zamknite w gbokim
lejku , i tak zwane Wielkie Jezioro, które lego na poudnio-

wera zakoczeniu czarnohorskiego dziau , a na wschód od czubaka

Poówny; to jezioro jednak nie naley ju do halskich jezior,

bo znajduje si poniej górnej granicy lasów; z niego wypywa

potok Szybiniec.

Miejsc nagicli , skalistych , odkrytych i z ziemi ogooconych

jest w ogólnoci nie wiele na caem pamie gór Sarmackich , wy-

jwszy staiste zabrzea na wyomach rzek. Pochodzi to ztd

gównie, raz e spadki gór s w ogólnoci agodne, a powtóre,

e piaskowiec karpacki, który jest gówn podstaw gór, atwo

wietrzeje, a ztd zacieraj si wszystkie ostre zarysy powierzchni

jego. Gdy nadto jeszcze nie wzniosy si nawet najwysze szczyty

duo wyej nad górn granic rolinnoci, tedy wszdzie okrywa

ciemny paszcz borów pochyoci tych gór poniej , a powyej po-

rasta gruba skorupa mchów na pokadzie skalnym; same dopiero

szczyty i grzbiety poonin lub hal s zasute nagiem, licznem ru-

mowiskiem. Najwicej jeszcze miejsc nagich i skalistych jest na

Beskidzie zachodnim . na przestrzeni dunajcowego wyomu i na

obszarze dunajcowej Biay — nad Wisokiem w okolicy Odrzykonia

po prawym brzegu Sanu od Beskidu do Liska — na obszarze

Stryja, w kierunku od wsi Urycza do Bubnisk w okolicy Bole-

chowa; — dalej s jeszcze obnaone z ziemi pasn;a poonin, wierzchy

najwysze Czarnej Hory; a trachitowe, ujikowe i wapienne pasma

Bukowiny przybieraj w kocu i ksztat i wysoko istotnych
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turui, a lubo nie dosigaj linii wieczystego niegu, ley jednak

nieg przez rok cay po gbszych wyomach i debrach Czarnej

Hory i na pasmach Bukowiny.

Razem jak si poczyna rozgórze na dolinach rzek, to jest

w miejscu, gdzie rzeki pora ostatni czyni wyomy przez pasma

gór, lub kdy w szersze doliny bez oporu ju przechodz, ko-

czy si obszar waciwych gór, a poczynaj si dopiero pod-

górza.

Na pónocnych tedy stokach caego pasma Sarmackiego poczyna

si rozgórze:

Nad So, powyej miasta Kty,

„ Skaw, okoo Wadowic,

„ Rab, okoo Mylenic,

„ Dunajcem, okoo Wojnicza,

„ Wisoka, okoo Pilzna,

„ Wisokiem , okoo Czudzca

,

„ Sanem , okoo Przemyla

,

„ Wiarem, poniej Huwnik i Kalwaryi,

„ Strwiem , koo Chyrowa

,

„ Dniestrem, koo Starego Miasta,

„ Stryjem, koo Rozhórcza,

„ Swic, koo Nowosielicy,

„ omnic, koo wsi liwki,

„ Bystrzyc pierwsz, koo Sootwiny,

„ Bystrzyc drug, koo Nadworny,

„ Prutem , koo Delatyna

,

^ Euczk, koo Jabonowa,

„ Pistyk
,
powyej Pistynia

,

„ Rybnic, okoo Kossowa,

„ Czeremoszem poczonym, koo Kut,

„ Seretem Wielkim, koo Berhoraet.

„ Seretem Maj^m, koo Multaskiego-Banilowa,

„ rzek Seretczel, kolo Krasny,

„ Suczaw, koo Wykowa,

„ Suczawic, koo Marzyua,

„ Modaw, koo Górahomory, i ta zawina si ukiem

ku poudniowi i pynie wzdu podnóa gór; podobnie jak na
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pónocnym zachodzie, lg morawski to Sarmackie odgranicza

pasmo.

PODGÓRZA I DOLINY WALNE.

Podobnie
,
jak same góry na znacznej przestrzeni . zmieniaj

take ksztat i podgórza, które legy midzy ostatniem ocien-

nem pasmem gór Karpackich
,
przerwanem wyomami powikszych

rzek na rozgórzu — a waciwemi równinami.

Na przeciwko zachodniego Beskidu odgranicza od pó-

nocy podgórze linia
,
pocignita dolin Wisy od szlskiego

Skoczowa na Kraków, Niepoomick Puszcz do Wojnicza.

Wspólne podniesienie Podgórza jest tu jeszcze znacznie, ztd

te spada ostatni dzia jego dosy nagle ku pónocy z wysokoci

Lincz , Mogilan , Wieliczki , Winicza i Niedwiedzia , odrzyna si

pionowo pasmem Krzemionek na zabrzeu Wisy naprzeciwko

Krakowa, a linia pocignita od Kt ku Mylenicom a dalej

dolin Raby w okolic Bochni odgranicza na poudnie podgórze

od gór waciwych. Cieklinami przechodzi ten dzia ku Niepo-

omickiej Puszczy i na midzyrzecze dolnej Raby i dolnego

Dunajca.

Na przeciwko nizkiego Beskidu poczyna si ju rozgórze

waciwe nad Rop okoo Gorlic, nad Wisoka okoo Jasa, nad

rzeli Jase okoo równi powyej Wrocanki; ca przestrze od

tej midzygórskiej doliny a po Tarnów, Pilzno i Dbic monaby
ju policzy do podgórza. Jest to obszar przegrodzony poogiemi

dziaami i mnóstwem maych dolin , których wierzchowina przypiera

o dosy jeszcze wysokie , lesiste pasmo gór, poczynajce si na

zachodzie nad duuajcow Bia w okolicy Cikowic, a koczce
si na wschodzie gór Liwocz po lev,'ym brzegu Wisoki powyej

wsi Brzyski. Wyjwszy to pasmo, które ostry ma grzbiet, a

miejscami nawet odkryte skay, s dziay tego podgórza wierzchem

równe i wszdzie prawie uprawne, pónocny jednak spadek

podgórza jest miejscami bardzo nagy, a naprzeciwko Tarnowa

wznosi si góra go Marcina, jak prawdziwe brzegowisko morskie.

Midzy prawym brzegiem Wisoki a lewym brzegiem Sanu

siga podgórze jeszcze szerzej w kraj. jiidzygórska dolina Ropy

i .Tasly przechodzi na obszarze Wisoka w okolicy Ivrosna ku
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Sanockim doom , które si szeroko na wschód przecigny na

Komborni, Rymanów, Jamierz, Zarszyn a ku Sanokowi.

Dzia, który poniej Sanoka San przerywa, Dydniaiiskim

dziaem zwany, cignie si kracem sanockich doów naprzód,

a nastpnie nad dolin Wisoka, od Sanoka do FiTSztaka i spada

ku AYisoce w okolicy Pilzna. Drugi poczyna si po lewym brzegu

Sanu kolo Przemyla i na nim roztaczaj si wody midzy Bali-

cami a Pruchnikiem, Dubieckiem a Jawornikiem, Djmowem a

Baowa, — ciekliny za jego przechodz na Czudziec ku Pilznowi

i Ropczycom; a na Rzeszów, acut, Przeworsk, Jarosaw i Ra-

d3*mno ku równinom. Xa pónocy tutaj odgranicza podgórza linia

pocignita od Dbicy nad AYisok na dolin "Wisoka poniej

Rzeszowa (dopokd pynie ku penemu wschodowi), dalej na Jaro-

saw i Radymno , a ztd lewym brzegiem Sanu a ku Przemylowi.

Pónocny spadek jego jest tu bardzo agodny i przechodzi w Cie-

klinach zaledwo widocznych ku dolinie "Wisoki , "^Msoka i Sanu.

Gówne dwa pasma, które przegrodziy obszar tego podgórza,

maj- jeszcze charakter wyniosych, lesistych dziaów, szczególniej

za od poudnia i zachodu; podobnie maj tu jeszcze pomniejsze

doliny pozór dolin górskich, ale na pónocnych stokach podgórza

przechodz ciasne doliny w szerokie ki , a dziay i pagórki

w agodnie zbieyste pola.

Wodny dzia mona uwaa za przeduenie podgórza na

przestrzeni od Chyrowa a ku Uhercom i Gródkowi. Lewym

brzegiem Strwia od Chyrowa i prawym brzegiem Wiaru od Ni-

ankowic odrzyna si tutaj gromada lekkich pagórków od oko-

licznych dolin. Dzia wodny przechodzi od Chyrowa na Czyszki,

Mokrzauy, Hoszany, Hodwiszni koo Gródka ku ródom rzeki

Wereszycy, a ztamtd w okolic Lwowa. Drugie pasmo lekkich,

lesistych pagórków przechodzi naprzód po prawym brzegu Wiaru,

a nastpnie powyej Mocisli i Wiszni Sdowej ku Bratkowicom

i czy si z wodnym dziaem w okolicy Gródka. Xa tej caej

tedy przestrzeni trac ju podgórza charakter dziaów i przybieraj

ksztat agodnie zatoczonych pagórków, osnutych szerokiemi kami,

gdzie si w maych tylko strugach polne zbieraj wody; jako

s podgórza na wodnym dziale przechodcm do zupenie innnych

formacyi.
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Na pochyoci czarno ni orskie j przybieraj z razu

podgórza ksztat istotnych tarasów, a mianowicie na przestrzeni

od Starego Miasta w dolinie Dniestru
,

po dolin Bystrzycy

nadworniaskiej i róda Worouy. Posuwajc si pociem gór od

zachodu na wschód, a lini rozgórza, podgórze ma tutaj ksztat

dugich, równych, wakich cieldin, które w kierunku rzek legy.

—

maa wklso oddziela je od gór waciwych , rodkiem podnosz

si nieco, pochylaj si nastpnie w agodnym spadku na dolin

Dniestru i kocz si zazwyczaj poderwanem zabrzeem nad brze-

gami jego. Najszersze te ciekliny nie zajmuj dwóch mil na

poprzek , na dugo s one przegrodzone szerokierai poziomemi

dolinami powikszych rzek i zajmuj wiksz przestrze od sa-

myche gór; gboko wjadaj si w ich grzbiet pomniejsze strugi

podgórskie.

Z ujciem rzeki Tumaczek koczy si szeroka dolina Dniestru

górnego i dalej pynie Dniestr poniej Niniowa gbokim wyomem;

midzy nim a dolin Prutu lego na tej przestrzeni wyniose

Midzyrzecze. To czy si z waciwemi górami pytkim

giem , który dokadnie oznacza linia pocignita od Nadworny

w dolinie Bystrzycy, do Delatyna w dolinie Prutu. Na grzbiet

tego midzyrzecza przypada roztoka wód, z których jedne pyn
ku Dniestrowi, a drugie do Prutu. Na pewnej przynajmniej

przestrzeni mona go uwaa za podgórze , lubo do zupenie innej

naley formacyi. W miar oddalenia si swego od gór przybiera

to midzyrzecze ksztat szerokiego walu falistej powierzchni , któ-

ry si przecign wzdu prawego brzegu Dniestru w kierunku

od Obertyna a poniej Mohilowa. Wa ten przybiera ksztat

wyranego pasma górzystego i wznosi si najwyej zrównawszy

si z Czerniejowcami nad dolin Prutu, a z Mielnic i Chocimem

nad Dniestrom. Grzbiet jego porasta tutaj bukowemi lasami i

to jest owa stara Bukowina, litóra daa nazwisko i dzisiejszej na

Zapruciu.

Podgórza Bukowiny za Prutem w kocu nastaj do-

piero na zabrzeach powikszych dolin : wic naprzód odgranicza

je Czeremosz poniej Kut, dalej Prut, Seret, Suczawa i Mo-
dawa ukiem, skrcajc si na wschód i ku poudniowi. Podgó-

rza te maj ksztat wyniosych dziaów, gór s one szeroko
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zrównane, a spadek ich ku dolinom rzek jest nagy i miejscami

oberwany,

DOLINY WALNE.

Wielka dolina, która u samych stóp podgórzy legia na pó-

nocnych stokach gór sarmackich, jest zatem dwa razy przegro-

dzon wyynami , które si wziosy nad jej poziom , a tern samem

jest ona podzielon na trzy pomniejsze doliny: Midzy

lewym brzegiem Wisy (który góruje na przestrzeni od Krakowa

do Sandomirza) a wodnym dziaem lega dolina górnej Wisy;
midzy wodnym dziaem a midzyrzeczem (które z Pokucia ku

starej Bukowinie przechodzi), lega dolina górnego Dniestru,

a midzy nim a waciwemi górami lega dolina górnego Prutu.

Dolina górnej Wisy i górnego Dniestru naley do okolic

midzygórskich, bo obiedwie cz si tylko ciasnemi wyomami

z poziomym obszarem batyckich i czarnomorsldch nizin, tamta

poniej Sandomierza, ta poniej Niniowa; tyllvO dolina Prutu i

Seretu Wielkiego czy si bez zawady ze stepami czarnomorskiego

niu.

Dolina górnej Wisy jest najwiksz ze w^szystkich,

które legy na pónocnych stokach gór sarmackich, bo na wscho-

dzie przechodzi poziomy jej obszar na dorzecze górnego Bugu.

Granic jej od poudnia poznalimy ju przy opisie podgórza na

przestrzeni od Niepoomickiej Puszczy a do Lwowa. Dalej odgra-

nicza j na poudniu dzia wodny europejski, który przypada na

górzyste pasmo tak zwanych Goo gór, cignce si od Lwowa

ku Woroniakom nad Zoczowem w kierunku od zachodu na wschód.

Nastpnie odrzyna si dolina Wisy od wschodu zachodnim kracem

Podoa, który przypada od Woroniak na Puchowski dzia i prze-

chodzi a do róde Bugu. Na przestrzeni tedy od Niepoomi-

ckiej Puszczy a do róde Bugu siga dolina Wisy na poprzek

dolnego Sanu najszerzej ; ztd zwa si ku pónocy coraz

bardziej, i jest podobn do rónobocznego trójkta, którego kt
rozwarty przypada na pónocy na ujcie Sanu. Od zachodu na

wschód zajmuje ona od Niepoomic po róda Bugu przestrze

mil 48. Z poudnia ku pónocy w najszerszem miejsca od Rze-

szowa po ujcie Sanu mil 12. — Na pónocnym zachodzie kadzie
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jej kres wjTiiosy lewy brzeg Wisy od Niepoomic do Sandomierza.

— Lecz aeby dolvadniej pozna zabrzea tyci wyyn , które j
zamykaj od pónocnego wschodu na przestrzeni od róde Bugu

a po ujcie Sanu, w kierunku Sokala, Tomaszowa, Frampola,

Goraja , Janowa i Modliborzyc , musimy rzuci okiem na wiksz

przestrze pónocnego wschodu Europy. Ztd wyjani nam si

nietylko midzygórska okolica Wisy i Dniestru górnego , ale nawet

znaczenie wodnego dziau i midzyrzecza Bukowiny na podnóu

pónocnych stoków gór Sarmackich.

Na pochyoci poudniowego Uralu podnosi si z obszaru

sonych stepów Kaspijskiego jeziora poogi ziemny wa i cignie

w ksztacie wyyn, wzniesionych nad poziom olcolicznych równin

szerok awic ku zachodowi na Europ. Wyyny te s agodnym

ukiem ku poudniowi wydane, stiychuj na Ukrainie obszar

czarnomorskiego niu , a wzniosy si najwyej na trzonie polskich

równin w Sandomierskiem , ztd te s nazwane czarno-mor-

sko-polskiemi Wyynami. Woga, Don, Dniepr, Bug, Wisa

i Odra przerywaj je w poprzek; Boh i Dniestr na powzdu,

czyli raczej w kierunku przektnym. Dwa razy przypieraj one

o pónocne stoki gór sarmackich i otaczaj na pónocy wyszym

poziomem, niby grobl, obszary walnych dolin. Raz stykaj si

te wyyny z górami przez midzyrzecze Prutu i Dniestru,

które przechodzi giem ku górom midzy Delatynem a Nadworn.

Powtóre wodnym dziaem, który od Lwowa do Chyrov.a

przechodzi.

Te tedy wyyny, które tak wan rol graj w budowie po-

wierzchni pónocnego wschodu Europy, odgraniczaj dolin Wisy

na przestrzeni od ujcia Przemszy na Szlsku po ujcie Sanu,

a ztd od pónocnego wschodu do róde Bugu. One to odgra-

niczaj take na pónocy dolin Dniestru na przestrzeni od ujcia

Strwia po ujcie Tómaczka. W ich grzbiet wjad si Dniestr

od Niuiowa do Dubosar. Na ich podnóu pynie Prut od Dela-

tyna do Lipczan.

Po rodku tedy tych zabrzey wyszego poziomu wylaa si

dolina Wisy w ksztacie suchej kotliny opadego jeziora. S
stanowiska , z których j przejrzy mona , w powszechnoci za

jest ona nieobjt dla oka, i znacznie spaziny oddzieliy jej
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waciw dolin od doliny dolnego Sann i górnego Bugu . lubo

te nikn w porównaniu wymiarów poziomu. W miar tego jak

si ku pónocy stacza, Jest jej obszar co raz wicej podmoky

i borami porosy. Wody szczególniej strug pomniejszych oboj-

tniej tu w spadkach , i bior przewal na obce oyska w czasie

wezbrania. Cay jednak poziom ma zawsze jeszcze k?ztat lekko-

falistcj powierzchni.

Bez porównania mniejsz jest dolina górnego Dniestru;

dugiem, wzkiem pasmem cignie si ona od zachodu ku pou-

dniowemu wschodowi i zajmuje na dugo od Sambora do Xi-

niowa mil 24. rodkiem ma ona znaczn wypuko (dokadniej

si j oznaczy przy opisie rzek). Na pónocy odgranicza j
poudniowy kraniec czarnomorskich wyyn , na poudniu wjmiosa

liraina poogich terasów, a w kierunku rzek , które Dniestr zabiera

od obudwu brzegów, zapuszcza ta dolina szerokie rkawy niszego

poziomu a po rozgórze i ku wierzchowinie czarnomorskich wyyn.

Najszersz jest ona na przestrzeni od Rozhórcza nad rzek

Stryjem po Rozwadów nad Dniestrem i tu zajmuje w prostym

kierunku mil 7, liczc ju w to i dolin Stryja. Dolina jednak

obu Bystrzyc jest poniej Stanisawowa szersz od doliny Stryja,

lubo i t i dolin Dniestru mona obj wzrokiem z wyniosych

stanowisk dniestrowych terasów lub na przeciwnym brzegu z wy-

sokoci poudniowego kraca czarnomorskich wyj-n. Jeszcze

mniejsz od doliny górnego Dniestru jest dolina Prutu i Seretu

Wielkiego na górnym ich biegu.

Dolina Prutu cignie si od Delatyua do Lipczan wzdu
poudniowych stoków czarnomorskich wyyn wzkiem pasmem. Na

poudniu odgraniczaj j podgórza Pokucia i Bukowiny. Najszerzej

rozoya si tam , kdy spyna z dolin poczonego Czeremosza

i tu zajmuje w kierunku od Kut do Zabotowa mil 4; wsz jest

ona nierównie na ujciu Czeremosza i na przeciw Czerniowiec , a

zdaje si nawet, e od Czerniowiec do Lipczan przerwa i Prut

miazg czarnomorskich wyyn, lubo dosy szerok dolin i tutaj

jeszcze pynie. Rzecz ta potrzebuje sprawdzenia , a wówczas

naleaaby dolina górnego Prutu po Czerniowce take do okolic

midzygórskich.
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Nad Wielkim Seretem gra jeszcze mniejsz role formacya

obszaru poziomego , dopokd górami pynie , w miar oddalenia

si swego od gór ma on si szerok dolin, która w kocu prze-

chodzi w poziomie stepy czarnomorskiego niu.

Do zaokrglenia krain pooonych na pónocnych stokach

Karpat bdzie tu jeszcze naleaa dolina górnego Bugu,

która si w szerokiej rozoya kotlinie odgraniczona na wschodzie

wodnym dziaem a w okolic Lwowa, rozgraniczajcym w tej

stronie dorzecze dolnego Sanu od górnego Bugu. Dalej odgranicza

t dolin pasmo Googór na poudniu , na które take wodny

europejski dzia przypada. Od wschodu nakoniec odgraniczaj

j ju od Woronialc nad Zoczowem i od Pluchowskiego dziau

naprzód zachodnie stoki Podola a nastpnie zbieyste pagórki

zachodniego Woynia. Na pónocy za jest ta dolina zamknita

pasmem czarnoraorsko-polskich wyyn, które tu szerok aw
z Woynia w Lubelskie przechodz pagórki. T przerwa Bug,

w caej dolinie szerokim rozoony wachlarzem , na pónocy g-
bokim wyomem poniej Sokala.

rodkowa wysoko tej zamknitej kotliny jest wyniesiona na

6 —700' n. p. m. a rozlege jej zabrzea, które j ostpiy w okó,

spadaj ku niej nagle.

Obszar jej czy si na zachodzie nieznacznemi tylko wyynami

oddzielony z równinami dolnego Sanu i Wisy a pod wzgldem

rónicy ziem i krain okolicznych , które w niej znalazy zetknicie,

przedstawia ona rozmaito najwiksz.

Jedna cz bowiem bdzie naleaa do okolic piasczystych

podmokemi borami porosych, druga do uajurodzajuiejszych ziem

czarnych w Belskiem; trzeci nakoniec okolic bdzie charakte-

ryzowao zetknicie si jednych z drugimi , co si znowu na ma
skal w plastycznych odcinie ksztatach. Ze wzgldu pooenia

swego i okolicznych krain naley górna dolina Bugu do dolin

zamknitych wikszego rozmiaru.
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CZE SC II.

WODNA SIEC KEAJTJ.

WSTP.
lOiatka rzek, która osnua pónocne stoki Karpat, zbiera swe

wodj' w trzeci gównyci rzekacli , i odlewa je ku dwom przeciwnym

morzom.

Jedne maj si ku Wile i uchodz do Batyku , drugie wpady

w Dniestr, trzecie w Dunaj , a Dniestrem i Dunajem w zlewisko

Morza Czarnego.

Gówny dzia wodny, który si przewija rodkiem Europy od

poudniowych brzegów Hiszpanii, a do róde pónocnej Peczory

sprawia, e wody europejskiego ldu, roztaczajce si na jego

grzbiecie, uchodz jedne do mórz pónocno-zachodnich, a drugie

do poudniowo- wschodnich.

Ten to dzia wodny przypada na pónocnym wschodzie Europy

na grzbiet gór Karpackich.

Od róde Wisy cignie on si samym grzbietem Beskidu.

W okolicy Babiej-Góry przerzuca si na poudnie ku Tatrom,

wspina si na szczyty wysokich turni, okra Spi a w okolicy

Moszyny styka on si znowu z Beskidem, i idzie dalej gównym

dziaem jego a do róde Sanu. Na tej przestrzeni tedy od

róde Wisy a do róde Sanu dziel si wody karpackie, i

jedne pyn Wis ku Batykowi, a drugie Dunajem ku morzu

Czarnemu. Na caej , dalszej , wschodniej przestrzeni Karpat , od

róde Sanu a do granicznych kopców Rozrogu, nie dziel si

ju wicej wody ku przeciwnym morzom , lecz roztaczaj si tylko

ku Dniestrowi lub na Dunaj ; i czy to ku pónocy, czy na wschód,
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czy na poudnie kierunek swój bior, wpady wszystkie wprost,

czy porednio , do Morza Czarnego. Gówny dzia europejski

bowiem odwraca si od róde Sanu , od gór cu pónoc}', i prze-

chodzi ku wielkiej równinie, która lega na pónocnycli stokaci

Karpat. Tutaj rozgranicza oa naprzód dopywy Sanu i Dniestru,

dalej dopywy Dniestru i Bugu, Bugu i Prypeci, przewija si

niidy ródami Berezyny i Niemna i podnosi si zwolna, ku

wierzcliowinic Dnieprowej.

Podzieli mona tedy gównie pónocne stoki li^arpat pod

wzgldem wodnych stosunków na pochyo batyck i pochyo
czarnomorsk. Na pochyoci batyckiej zabiera wszystkie wody

Wisa; lecz na pochyoci czarnomorskiej roztaczaj si one ku

trzem rzekom : jedne wpady w Dniestr, drugie w Prut , trzecie

w Sered, a wody Prutu i Seredu zabra Dunaj. Midzy Dniestrem

a Prutem bowiem, midzy Prutem a Seredem zoyy si tak

góry i podgórza Ivarpat, e si tu na dwóch pomniejszych wodnych

dziaach roztoczyy wody u a trzy gówne prdy.

Na zachodzie karpackiego acucha gór bij róda Wisy; od

rodka wypywa Dniestr; na pólnocuj-m wschodzie Prut i Sered.

Wszystkie te rzeki okraj w znacznem oddaleniu pónocne stoki

Karpat i tworz niejako przyrodzon granic na znacznej przestrzeni

tej doliny wielkiej , która u stóp gór na pónocy lega. Wszystkie

te 4 rzeki zawiny si mniej lub wicej ku wschodowi, a kdy
si ju same z gór ku równinom przebray, poczyna si ten icli

wschodni kierunek. Cay pónocny poe Karpat przypiera osta-

tniemi Cieklinami do prawego brzegu tych rzek i na tej caej

przestrzeni , od róde Wisy a do rozrogu , s oyska tych 4

rzek gównych, niejako poduuemi kanaami, do których rzeki

pomniejsze wpadaj na zastrza. Przystpmy tedy naprzód do

opisu rzek gównych

:

WISA.
Nastaje u 8 silnych róde na Beskidzie, na górze Barani

pod Czarnym AYerchem , oznaczajc gówny tyko jej kierunek

pynie ona od róde do miasteczka Strumie z poudnia ku

pónocnemu zachodowi ; dalej a po ujcie Sanu na wschód , a

nastpnie ku pónocnemu wschodowi ; ztd ma si na pónoc

;
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poniej Warszawy amie si na pónocny zachód a od ujcia

rzti Brdy znowu liu pónocy i w tym ju liierunku wpada do

Batyku.

Nie daleko od ujcia pod miastem Gniewem dzieli si Wisa

na 2 odnogi; prawa, Noga tern zwana, wpada do zatoki

fryzkiej ; lewa odnoga pynie jeszcze dalej i dzieli si znowu na

3 odnogi: z tych nazywaj wschodni. Szkarpaw, zachodni

Leniwk, rodkow wyrna si Wisa wieo Szkarpawa (take

Star Wis zwana), wpada do zatoki fryzkiej pod Tregonot,

Leniwka pod Mynd do Batyku , a Nowa Wisa czy si z sze-

rokim wartem okoo wioski Neufar z morzem otwartem. Pomidzy

temi odnogami legy na ujciu Wisy malborskie i gdaskie uawy,

a na ujciu ostatnich trzech odnóg lega wyspa Mierzeja, która

jest odpuczyskiem morskiem.

Obszar róde Wisy koczy si na Szlzku; a do Ustronia

jest ona Wisek zwana. Górny jej bieg siga ujcia Sanu, —
redni ujcia rzeki Brdy, — dolny morza.

Z razu pynie gbokim górskim rozdoem; zanim zbiegnie ku

równinom Szlzka, jest jej dolina dziko poszarpana nagemi

wodami. Midzy ujciem Soy a Dunajca pynie wzdu pod-

nóa gór karpacldch, dalej szerok równin a po ujcie Sanu.

Na przestrzeni od Sandomierza po ujcie Wieprza i Pilicy prze-

rywa grzbiet polskich wyyn i wstpuje na rozlege obszary

polskich nizin. Poniej ujcia rzeki Brdy i Fordonia przerywa

w kocu grzbiet pojezierza batyckiego i pynie ju dalej bez

zawady ku morzu. Prócz gbokiego rozdou tedy, którym Wi-

sa zrazu biey, charakteryzuj jej dorzecze trzy wyomy i trzy

doliny na przemian, a na dolnym biegu groble, w które ujto

jej brzegi, na przestrzeni 45 mil prawie. róda Wisy bij na

wysokoci 2500 stóp polskich nad poziom morza.

Na ujciu Przemszy ley

jej powierzchnia ... 719 ,, ,, „ „ „

Pod Krakowem 670 ,. „ „ » n

Na ujciu Sanu 522 „ „ „ „ „

Pod Warszaw 322 „ „ „ „ „

Na ujciu rzeki Brdy ... 90 „ „ „ „ „

Dziea W. Pola Tom VI. 3
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Cae dorzecze Wisy jest ku wschodowi wydane , na rednim

biegu szczególniej. Ile drogi ubiega od miasteczka Strumie , a
do Sandomierza na wschód , tyle zwraca si na zachód znowu od

"Warszawy a ku Toruniowi.

Dugo jej biegu zajmuje jDrzestrze mil 143 geograficznych.

W prostym kierunku od róde do ujcia 72 „

Na zakrty i kolana odpada mil .... 71 „

Obszar za cakowity zajmuje mil . . . 3578 Q]

Ze wszystkich 40 rzek gównych wpadajcych do Batyku

trzyma Wisa pierwsze miejsce i przypiera najw^ikszym obszarem

ziem ku pónocy, a bije najwiksza mnogoci wód na morze.

Na górnym biegu uprowadza górskie wody, na rednim lene,

na dolnym jeziorne. Potga jej dopywów ley po prawym brzegu

;

najwiksze rzeki zabiera na rednim biegu.

Z rzek wychodzcych z wntrza Europy, a pyncych ku pó-

nocy, przenosi nieco jeden tylko Ren wielkoci swoj obszar

Wisy, a w systemacie porównawczym rzek caej kuli ziemskiej

bywa ona policzon do rzek VII. rzdu.

Takie to podaje rezultaty ogólny rzut oka na dorzecze Wisy;

do obrazu pónocnych stoków Karpat naley tylko górny jej bieg,

a i tu jeszcze tylko brzeg prawy. Posuwajc si od róde Wisy,

a do ujcia Sanu za jej biegiem, wpadaj do niej potoki, strugi

i rzeki w nastpujcym porzdku po sobie

:

Od lewego brzegu: Wolna, Biaka, Malinki, Gociejew,

Partanik , Bukowa , Przesz} nka , Przemsza , Przekop , Checho,

Regulec, Rudno, Milanówka, Rudawa, Prdnik, Dubnia, Ropotek,

Szreniawa, Nidzica, Nida, Czarna.

Od prawego brzegu: Jawornik, Dziehein, Kopyda, Dobka,

Biaa , Soa , Skawa , Skawina , Wilga , Raba , Uwica , Dunajec,

Brenka, Wisoka, Ryska, lika czyli Kolbuszówka, San.

Midzy terai jednak rzekami nie wszystkie s jednej wagi co

do dugoci biegu i bogactwa wód— lubo wszystkie wpywaj na

potg gównego wartu i na uksztacenie wilanej wody.

Tu naley tedy roróni, naprzód: rzeki spawne, których

róda bij pod grzbietem samego Beskidu; te wychodz z gór
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wysokich, a e w poprzecznych dolinach pyn, tedy rw, brzegi

w swym biegu i wynosz ku Wile zsepiska rumowisk skalnych,

gruby odtok, re i wir ostry, — a od czasu do czasu odlewaj

one wielk ilo wód burzliwych , i stanowi potg wód wilanych

na górnym jej biegu. Charakter tych wszystkich rzek jest ten

sam: z razu spadek wód bardzo gwatowny, loe kamieniste, na

poprzek przernite maemi progami skalnego pokadu; dalej oe
szerokie, ale pytkie, niestae, krte, kamiecem zasute, brzegi

oberwane, stan wód nierówny, w kocu, gdy ju w równiny

przechodz, bywa ich dolina szerok, ale po brzegach czsto

jeszcze na znacznej przestrzeni gruzami pokryta, oe gbsze,

ale namuliste, stan wód równiejszy, spadek wolny, a na ujciu

skadaj wszystkie zsepiska naniesione z górnego biegu w czasie

powodzi.

Do drugiego rodzaju nale podgórskie potoki i strugi,

tych bieg jest krótszy, wody niestae , ale pokad mikki , czsto

gliniasty, a gwatowno wód w czasie wezbrania wielka, spadek

przyspieszony coraz nowemi wyrwami; te rw ziemist calizn

swojego pokadu w czasie zrutki , i skadaj ka roztworzonych

glin take na ujciu i w dolinie wilanej.

Do trzeciego rzdu nale rzeczki, które ju w równym

kraju nastaj: pokad tych jest po najwikszej czci piasczysty,

spadek wód may, ale w czasie wezbrania tocz one zaway piasku

ku Wile, wspieraj si na wysokiej wodzie i osadzaj w jej

dolinie zaspy ruchomych piasków i u leny.

Te trzy rodzaje wód wpywaj nieprzyjanie na koryto i dolin

Wisy ; dodajmy tu jeszcze , e ptkad sameje Wisy jest pia-

sczysty, niestay i ruchomy, na caej przestrzeni od Krakowa a
do Sandomierza, a pojmiera, dla czego tu si natrafia zdarza

na mielizny w samem ou Wisy i w oyskach rzek, które zabiera;

dla czego ju od ujcia Raby tak czsto zalegaj bagna te obszary.

Dopywy Wisy zawalajc jej koryto i dolin gruzem i muem,

uem i piaskiem , sprawiaj , e si jej wody nie mog zebra

w staem ou , i po kadej powodzi na nowo zmieniaj warty,

odsypujc w rodku rzeki pytkie kpy lub rwc wyniose ostrowy

po brzegach. Zastarzae oe Wisy nazywaj Wiliskiem;
to, którem sama Wisa pynie i na mniejszej wodzie, nazywaj

3*
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Samic; nowe, ale po powodzi opuszczone oe, nazywaj

Lach. Najwiksze mielizny le zazwyczaj na ujciu rzek

wikszych , które od prawego brzegu wpadaj do Wisy, a miano-

wicie powyej i poniej ujcia Wisoki. Zwolniae bowiem

w spadkach wody wspieraj si tu na gównym warcie i osadzaj

zaspy ruchome a niedosy silne, aeby mogy je przerwa na

zastrza ; okraj one te zaspy, przez co w spadku jeszcze bardziej

wolniej i wpadaj nie na zastrza, ale wbrew prdu Wisy,

tamujc i swój i jej odpyw. W ten sposób podnosi si oe i

dolina Wisy coraz wicej , zagraajc egludze : a porzecza i

Wisy i jej dopywów prawych dziczej coraz wicej na znacznej

przestrzeni, powodziami niszczone, lub dla braku stanowczego

spadku wód zamienione w bagna i wikliska.

Górskie rzeczki , a po ujcie Bukowj na Szlzku , nale do

obszaru róde Wisy.

Do rzek pierwszego rodzaju, do spawn}'ch naley na prawym

brzegu: Soa, Skawa, Raba, Dunajec (z Popradem), Wisoka i

San (z Wisokiem); na lewym jedna tylko Przemsza i Nida.

Do rzek drugiego rodzaju, które namó ku Wile nios, naley

po prawym brzegu: Skawina i Wilga; po lewym: Przemsza,

Dubuia, Szreniawa, Nidzica i Czarna; i te to szczególniej spa-

wiaj ku Wile nawaem urodzajne gliny.

Do rzek trzeciego rodzaju, które ju w równym kraju nastaj,

piaskami lub borami pyn , naley po prawym brzegu : Uwica,

Bren i Brenka, Ryska i ka, tudzie wszystkie dopywy Sanu

na dolnym jego biegu
,
jakote Krakowska czyli Szko , Lubaczówka,

Tanew i Bukowa; te to ostatnie rzeki podobnie jak i ka po-

wyej ujcia Sanu nios ju z piaskiem pospou u leny.

Mae potoki nakoniec, które midzy ujciem Przemszy a

Dlubni do Wisy od lewego brzegu w Krakowskiem uchodz,

nale do wód górskich.

Obok mielizn i niestaych wartów Wisy staj w jej ou
egludze na zawadzie : czste rafy podwodne

,
pale starych grobli,

które nad stan wód rednich stercz, przerwane jazy górskie

w jj ou osadzone, prdowiny czyli stare dby na wpó zamulone

lub topole z ostrowów porwane; gbokie wanny, czyli tonie nie-
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spodziane, wysokie strorae brzegi, o które nabijaj, statki po

zakrtach , a w kocu potne zachodnie wiatry, które s niebez-

pieczne dla pytkich i paskich statków, a tak silne niekied)^ e
nawet z przystani nocnej wyrywaj statki.

Spaw i egluga poczyna si na górnej Wile razem z ujciem

Przemszy. Od Krakowa na Wile , od Jarosawia na Sanie chodz

galary, szkuty, dubasy i berliuki, — pod wod chodz agle a
po ujcie Nidy i po Jarosaw. Na redniej i dolnej Wile uywaj
jeszcze do eglugi bajdaki

,
Jadwigi , ywy i odraki ; opis tych

jednak nie naley tutaj. Pomidzy galarami rozróniaj jeszcze

mniejsze krakowskie i wiksze ulanowskie galary. Najmniejszy

rodzaj statków na Wile nazywaj kryp.

Spawy drzewa skadaj si z 6—8— 10 pni okrgych, po

4 sigi dugich, powizanych z sob, opatrzonych rudlem, a

adownych nadto jeszcze deskami
,
gtami , atami i winem wgier-

skiem*).

Spaw i egluga odbywa si Wis na redniej wodzie okoo

go Jana , Jakóba , a niekiedy okoo go Michaa wikszemi

statkami; mniejszemi nie ustaje od lodu do lodu. Kr znosi

Wisa naprzód na górnym biegu . ju w Lutym niekiedy, gdzie

si wczenie na górskich jazach przedzieraj wody. Powód
wznosi si niekiedy na Wile na 12'— 16' nad zwyky stan wody.

Przy pomylnej pogodzie i dobrym wietrze odbywaj statki dziennie

8—9 mil z wod, pod wod nie wicej nad mil trzy. Dróg

nadbrzenych niema po nad Wis, dla tego cign si statki

ludmi , komi balujc , najczciej 3 konie cign galar pod

wod.

Gównym artykuem spawu jest prócz drzewa, zboe, any,

sól, cynk, wgiel kamienny, wapno, gips, wino wgierskie, garn-

carskie naczynia, owoce i wiktuay podrzdne.

Tret nie jest stale oznaczony.

Do poznania bliszego rzek spawnych , które Wisa zabiera od

prawego brzegu, na przestrzeni mil 40 przeszo, posuy tablica I,

Ma galar krak. 70' dug. 25'—45' szor., na l't)" zatapia si w wodzie, 300—400 cen. ad.

„ „ ulanow 80' „ 21'... „ , „ :i'l' ^ n n ,400—460 „ ,

„ berlinkaOO'—100' „ 11'— 14' „ , „ 2'o' „ „ „ ,
1250—1260 „ „

, dubas . . - 78" 18'—22' „ , „ 3' „ „ „ , 550—600 , „
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DNIESTR.
Ma ródo powyej wsi Dniestrzyk - Dubowy, znacznie poniej

granicznego grzbietu Beskidu , i wcale nie tak blisko róde Sanu,

jak to o tem powiadaj. Z razu pynie ku wschodowi pónocnemu,

a do wsi Hordyni; — na tej przestrzeni jest dolina jego poprze-

czna, górami otoczona, kamienista, pytka, poszarpana nagemi

wodami. Okoo Starego Miasta wybiera si z gór na równie

;

poniej Sambora traci oe jego pozór górskiej rzki, a okoo

Hordyni przechodzi w rozlege, podmoke równiny. Ztd pynie

zrazu a do Doubowa z poudnia ku pónocy oem kopanem

;

amie si potem na wschód poudniowy, i ma si w tym kierunku

a do Niniowa, a dolina jego jest tutaj poduna, pozioma i

botnista; bieg krty, kolana czste , zawroty nage. Od Niniowa

i ujcia rzeczki Tómaczek wznosz si nagle obadwa brzegi

jego wysoko 250—300 a nawet na 330 stóp nad powierzchni

wody i Dniestr pynie tu gbokim skalistym jarem, midzy stro-

merai cianami, które pionowo a do samych wód spadaj, a

dolina jego, powyej Niniowa tak szeroka, niknie tu zupenie.

Na caej przestrzeni od Niniowa a do Mohylowa ma si Dniestr

jeszcze zawsze na wschód poudniowy : ztd wykrca si coraz

wicej na poudnie , a jak Dubosary le , opadaj obadwa w}'Sokie

brzegi jego i Dniestr pynie odtd na poudnie, a do ujcia

rozlegemi stepami. Brzegi jego s tu pytkie , bagniste , nieprzy-

stpne, oczeretem szeroko porose; oe jest bez zawady, lecz

gówny wart dzieli si na ujciu kolo Biaogrodu na kilka ramion

i przechodzi Limanem do morza Czarnego.

Górny bieg Dniestru koczy si ju waciwie okoo Sambora,

ale a po Niniów wywieraj górskie rzeki stanowczy wpyw na

dolin jego ; caa przestrze , któr pynie wyomem od Niniowa

a po Dubosary, charakteryzuje redni bieg Dniestru, a krain

ujcia jego jest step, którym pynie na czarnomorskim niu.

róda Dniestru bij na wysokoci 2200' nad poziom morza.

Powierzchnia jego ley okoo Hordyni 930' „ „ «

„ „ pod Niniowem 678' „ „ „

„ „ okoo Dubosar 110' „ „ „

Przestrze od róde do Hordyni zajmuje: 10 mil geograf.
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Przestrze od Hordyni do Niniowa zajmuje 22 mil geograf.

„ wyomu od Niniowa do Dubosar 71 „ „

„ od Dubosar po ujcie .... 27 „ „

Caa dugo biegu od róde po ujcie . . l.SO

W prostym Iderunku 81

Na zala-ty i Icolana odpada tedy .... 41) „ „

A cay obszar jego zajmuje olcoo 1500 mil kwadratowych.

Dorzecze Dniestru cignie si bardzo wzkim pasmem równo-

legle prawie do grzbietu gów-nego gór karpackich i niema

odpowiedniego rozgazienia do dugoci swojej. Na uwag zasuguje

rzadkie zjawisko tutaj , e Dniestr na górnym swym biegu

najwiksze rzeki zabiera ; na przestrzeni wyomu , kdy przerywa

grzbiet czarno - morskich wyyn, cienia si jego dorzecze, a na

dolnym biegu niema adnych dopywów. W ogólnoci monaby
powiedzie, e Dniestr jest ju od Niniowa poczw-szy, rzek

stepow, a ten brak le uksztaconego dorzecza wywiera swój

wpyw nieprzyjazny na dolin duiestrow take powyej Niniowa,

a ku Samborowi.

Na górnym biegu zabiera Dniestr wody górskie i polne, na

rednim stepowe, na dolnym nikn nawet i ubogie stepowe dopywy,

a wart jego , w spadku zwolnialy, snuje si szerok wstg zwolna

i samotnie ku morzu.

W systemacie porównawczym rzek caego wiata policzaj

Dniestr do rzek VI rzdu.

Wyom , który od Niniowa poczwszy, dorzecze Dniestru po

lewym brzegu zwa, a po prawym zamyka zupenie, oddziela

go zarazem od wód Karpackich i tylko górne gazie tworz

pewn cao na dorzeczu dniestrowem , znakomitsz nierównie od

caej dalszej stepowej przestrzeni. Do obrazu pónocnych stoków

Karpat bdzie tedy nalea Dniestr od róde a po ujcie

rzeczki Tómaczek , bo tylko na tej przestrzeni zabiera karpackie,

a zarazem i spawne i najwiksze rzeki.

Tutaj wpada tedy do niego naprzód od obudwu brzegów wiele

krótkich górskich potoków, a nastpnie od prawego ze znaczniej-
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szych : Bystrzyca (pierwsza), Kodnica , Stryj (z Oporem), wica,

Siwka , omnica , Eukawi( a , Bystrzyca (Sootwiska i Nadwor-

niaska z Woron pospou) i Tumaczek; od Jewego za brzegu

zabiera Dniestr na tej przestrzeni a do Niniowa: Strwi,

Boewk , Wereszyc, Stawczank, Boberk, wierz, Lip i

Zot Lip,

Z tyci jednak naley do rzek spawuych tylko Stryj z Oporem,

wica, omnica, i obie Bystrzyce z Woron; — z lewych do-

pywów Dniestru mógby by spawnym jeden tylko Strwi na

pewnej pi'zestrzeni.

Wszystkie te rzeki maj róda w górach i wynosz rumowiska

ska i zaspy namuu na dolin Dniestru z gwatownoci rzek

górskich. Reszta rzek pomniejszych nastaje na podgórzach , albo

ju w kraju równym, pynie wzdu gliniastych terasów, albo

krajem równym, czarn ziemi i kami na stawy. Tamte rzeki

wynosz ku Dniestrowi roztworzone gliny w czasie powodzi , te

czamoziem i namu stawowy; — a górskie, podgórskie i polne

wody sprawiaj, e si i dolina Dniestru i ich doliny zmulane

czsto coraz wyej podnosz.

To samo tedy zjawisko, któremy na W^ile widzieli, uderza

tutaj tem mocniej
,

gdy dolina Dniestru nadto , daleko bliej gór

lega na przestrzeni od Sambora do Niniowa, ni dolina Wisy.

Wpyw tedy rzek górskich i podgórskich strug jest tu jeszcze

daleko szkodliwszy, ni tam by; a wylewy wiksze, które si

na Wile od czasu do czasu tylko zdarzaj , s tu bardzol pospo-

lit rzecz.

Strwi i Stryj jest na ujciu swojem daleko wiksz i silniejsz

rzek, ni Dniestr; obie te rzeki uderzaj potnie na koryto

Dniestru; to sprawia, e Dniestr po poczeniu si ze Strwiem

waciwie jego przybiera kierunek. Na ujciu Stryja jest to samo

Dniestr sabszym od potnych wód górskich, które w kierunku

pionowym na oe jego uderzaj i nietylko, e nie zdoa odla

wód Strjja, ale jego wasne wody wspieraj si jeszcze na ujciu

Strwia i Stryja, gdzie zaspy namuów podniosy oe gównego

wartu.

Tak to powstaj wylewy, a caa dolina Dniestru od Hordyni

i Koniuszek poczwszy, a do Niniowa, jest zamieniona czci
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W podmoke ki, czci- istotnem bagniskiem, które zajmuje

obszar okoo 16 mil • W, czasie wezbrania wznosi si powód

z najwiksz szybkoci i zamienia t ca przestrze w jedno

wielkie jezioro. Trzy do cztereci razy na rok bywaj takie po-

wodzie , a niekiedy i czciej , — av czasie lat sotnych stoi caa

okolica po tygodniu pod wod.

Gównie tedy zrzdza te spustoszenia Strwi i Stryj w ude-

rzeniu pionowem na koryto Dniestru; a reszta górskich rzek i

podgórskich strug dopenia tylko miary tych spustosze, odsypujc

podobnie ruchome zaspy na ujciu. Rzeczywista za przyczyna

tych wylewów ley daleko niej , bo tak silne i obfite wody

pogbiyby niezawodnie ruchomy pokad dniestrowej doliny, gdyby

si nie wspieray rzeczywicie poniej Niniowa na kamiennem

ou i w ciasnym jarze, którym Dniestr pynie po Dubosary.

Tu ley prawdziwa przyczyna tych wylewów, co take i pomiary

okazuj , któremy wyej podali. Na tej caej przestrzeni pynie

Dniestr w samych kolanach i nakada nieraz dwie i trzy mile do

miejsca, które zaledwo wier mili w prostym kierunku ley od-

dalono ; nie raz cofa si wstecz na mil prawie i pynie na prze-

mian leniwo , lub bystroci górskiego potoku. Po tych tedy

zakrtach sparte i koujce wody, nie majc doranego odchodu,

zrzdzaj na górnym Dniestrze wylewy.

Spaw poczyna si na Dniestrze razem z ujciem Strwia:

—

od Rozwadowa chodz po nim statki na redniej wodzie w dó
a do Majaka; w gór do Benderu niekiedy na wikszej tylko

wodzie i w maym adunku. Midzy Haliczem a Okopami chodz

mae statki z wod i pod wod o kadym czasie. egluga nie

odbywa si wprawdzie jednym cigiem na tej rzece, i w tem

znaczeniu niema tu o niej mowy; lubo ju nie raz przepywano

ca przestrze od Rozwadowa a po ujcie , rónemi czasami,

dla dowiadczenia spawu dniestrowego. Wszystkie sprawozdania

po odbytej egludze zgadzaj si na to : i na górnym biegu

przeszkadzaj statkom mielizny czste , a mianowicie midzy Dro-

howyem i Brzozdowcami, midzy Weryniem a Kijowcem, okoo

Halicza, Jezupola, Mariampola, na Ujciu i pod Niniowera.

Na rednim biegu przeszkadzaj egludze przykre zawroty ku

skalistym ciankom, czste kolana, progi koo Raszkowa i Jam-
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pola (które nie s jednak tak niebezpieczne dzisiaj, eby niepo-

dobiestwem by miao przeby je, a nawet w penym adunku);

w kocu czste, nage prdy i gbokie a silne wiry, lub na

przemian tonie , w których wody staj w miejscu prawie bez

adnego spadku.

Na dolnym biegu s brzegi tak bagniste i szeroko porose,

i statki nie maj dogodnych przystani. Silne wiatry, które od

stepów wiej , i wielkie pale staj si tu bardzo niebezpieczne

dla pytkich , rzecznych statków ; a na ujciu jest Dniestr tak

pytki, e tylko mae agle mog chodzi po nim i to na wielkiej

tylko wodzie.

Tratwy uywane na splawnych rzekach Dniestru skadaj si

z 7 sztuk okrgych pni, 4— 5 sni dugoci, na Dniestrze

zbijaj takie dwie tratwy w jedn sztuk razem , a ten rodzaj

spawów nazywaj „darab" i aduj go drzewem tartem.

Najmniejszy rodzaj statków przewozowych nazywaj „czaj-

kami"; — te s silnie zbudowane, lubo maj dno paskie i

burtnic na trzy stopy wysok; przodem s zakoczone w kszta-

cie ywy, z tyu prosto ucite; bior 40— 50 cetn. adunku.

Galary uywane na Dniestrze s z desek i grubych szwali

zbite, maj 48 stóp dugoci, 18 szerokoci, na 3 stóp wysok

burtnic, a w adunku 100—125 cetn.; takie statki id na

przenonej wodzie od Rozwadowa do Okopów na ujciu Zbrucza

z wod dni 8, pod wod dwa tygodnie niekiedy.

Statki, które rónemi czasami budowano dla dowiadczenia

spawu dniestrowego , byy podobne do mniejszego rodzaju statków

uywanych na Wile; a czas eglugi trwa od Rozwadowa po

ujcie 25— 30 dni z wod, pod wod do 8 tygodni, z pomoc

agli na dolnym biegu, bo nadbrzenych dróg nie ma.

Wody gocinne bywaj na Dniestrze o . Janie, o . Jakóbie,

o . Michale niekiedy. Kr znosi woda naprzód na dolnym biegu

poniej Jampolskich progów, potem na górnym
,
gdzie si na jazach

wczeniej lód lamie , w kocu dopiero na przestrzeni wyomu,

z wielk gwatownoci ogromne robic spory.

Gównym artykuem spawu jest drzewo tarte i okrge . na

opa i budowl uywane, które na rednim i dolnym b'egu Dnie-

stru pozostaje
,

gdzie wielki jest brak drzewa ; — zreszt id
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artykuy, które raczej do zbytku nale, ni surowe pody naszej

prcwincyi na tej rzece, bo krainy poniej nad Dniestrem pooone
obfituj jeszcze wicej w surowe pody, od górnycli obszarów.

Do dokadniejszego poznania rzek spawnycli , które Dniestr

zabira, posuy tablica Nr. U,

RZEKI BUKOWINY,
które na pónocno-wschodnich stokach Karpat pocztek swój

bior , które gównie Prut i Seret z sob uprowadza , maj
odmienny nieco charakter od górnych , spawnych dopywów Wisy
i Dniestru, mianowicie co do kierunku, którym pyn i co do

krainy na ich ujciu pooonej. Wszystkie pyn równolegle do

siebie , maj si zrazu od róde ku pónocy i pónocnemu wscho-

dowi, wykrcaj si potem wielkim ukiem na wschód peny,

a w kocu na poudnie zwrócone , zmierzaj one ku dolinie

niszego Dunaju, okrajc w oddaleniu wschodnie stoki Karpat.

Na przestrzeni ich dolin le wprawdzie take wyomy na gór-

nym biegu , ale w podunych dolinach okraj góry, i czu to

ju tutaj , e la'aina bierze przewa ku multaskim stepom , e
ma oddech ku Czarnemu morzu, e si zatoczya na wschód i

poudnie.

Na uwag zasuguje tu szczególniej ów agodny uk, którym

si te rzeki zawiny ku poudniowi, tudzie zetknicie si dopywów

spawnych pod ostrym ktem ; z tych jedynie przyczyn nie podlega

dolina Prutu i Seretu tak Avielkim spustoszeniom, jak dolina

Wisy i Dniestru, lubo bliej jeszcze gór lega, lubo natarczywo

wód górskich jest tu jeszcze wiksz.

Wody Prutu i Seretu zabiera Dunaj , którego opis nie naley

do tego obrazu, a dorzecza obu tych rzek i spawnych dopywów,

które zabieraj, poznamy z zaczonej tu tablicy: tu tedy sów
kilka o nich w ogólnoci.

Obszar Prutu jako te i Seretu naley na górnej przestrzeni

do rzek górskich , na dolnej do stepowych ; a zatem s te i

tego rodzaju wody, które z sob bior obiedwie te rzeki. Na
górnym obszarze s one podobne jak Dniestr ssiedni, wicej

rozgazione, a dopiero w miar oddalenia si od gór uboej
dop)'wy stepowe.
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Na wikszej przestrzeni pynie Prut , ale obszar Seretu jest

szerzej rozoony i zajmuje olioo 300 mil • Prut pynie 98

mil, Seret 75. Po Cisie i Sawie s to dwie najznaczniejsze

rzeki, które zabiera Dunaj na caej przestrzeni biegu swojego, a

nadto s. one tem jeszcze osobliwe , e na nich koczy si obszar

krainy górzystej na pónocnym wschodzie Europy, i e ich porze-

cza stanowi wanie to przejcie z ostatniej krainy górzystej na

pónocnym wschodzie ku stepowym równinom wschodu.

(Rzek Bukowiny tablica Nr. III,

UWAGI OGÓLNE.
KANAY PEOJEKTOWAKE. EOBOTY WODNE.

Tak jest tedy wodna sie, która osnua pónocne stoki Karpat,

jeeli ca t przestrze wemiemy od róde Wisy a do grani-

cznych kopców rozrogu i owego rozdziela, gdzie bij róda
Zotej Bystrzycy; zajmuje ta zbocz caego acucha gór od zachodu

na wschód poudniowy okoo 80 mil. Na tej tedy przestrzeni

jest razem z Wis i Dniestrem, razem z Prutem i Seretem

Wielkim: rzek spawnych dwadziecia i pi , a po usuniciu zawad,

jakie spawowi staj na przeszkodzie i przy zastosowaniu statków

do natury tych gociców wodnych , mogaby by nawet i eglown
najwiksza liczba tych rzek. W ten sposób wynagrodzia opa-

trzno tej krainie bogactwem wodnych dróg jej wielkie oddalenie

od brzegu morskiego , a stanowisko jej na pónocnj-^m wschodzie

Europy nabiera ztd jeszcze wikszej wagi, e si jej wody ku

dwom przeciwnym roztoczyy morzom. Nadto jeszcze znia si

u stóp pónocnych stoków Karpat dzia wodny tak dalece do

poziomu okolicznych równi, i natura jest tu niejako wskazówk

i podaje sama rk do sztucznego poczenia rzek przekopami,

które ku przeciwnym morzom odlay swe wody.

Z licznych kombinacyi , do których taka miejscowo i takie

pooenie kraju podaje myl, wspomnimy tutaj o 3ch tylko pro-

jektowanych kanaach , z których pierwszy zamierza poczenie

Wisy z Dunajem na Spiu i w stolicy liptowskiej za pomoc

Popradu, który do Dunajca wpada i Wagi, któr zabiera Dunaj.



KARPAT. 45

Drugi kana zamierza poczenie Dniestru z Wis za pomoc sa-

nowej Wiszni, — trzeci poczenie Prutu z Dniestrem za pomoc

przekopu , któryby przerzyna midzyrzecze Bukowiny, t. j. grzbiet,

pooony midzy Prutem a Dniestrem.

Przed stu przeszo laty, kiedy jeszcze gociców nie byo

dogodnych, by handel bardzo oywiony midzy Polsk a Wgrami

na wodnej drodze, mianowicie winem, które szo na Popradzie

do Polski, i zboem, które szo do Wgier od Scza na Spi i

dalej. Wówczas to robiono projekt poczenia Wisy z Dunajem

za pomoc Popradu i Wagi. Wodny dzia europejski spada okoo

róde Popradu, Biaej i Czarnej Wagi nagle z wysokoci nie-

nych turni do poziomu zsepowych dolin prawie, które otaczaj

wyniosy trzon Tatrów na poudniu. Najwyszy punkt wodnego

dziau wznosi si tutaj na pograniczu midzy Spiem a stolic

liptowsk na 2680' nad poziom morza. Poniej poczyna by
spawnym Poprad na wysokoci 1800' a Waga po zlaniu si

Biaej i Czarnej Wagi w jedno oysko jest spawn na wysokoci

1697 stóp. Bogate potoki górskie, których koryta daleko wyej

le od tych trzech oznaczonych punktów, miay z Tatrów dostar-

czy wody do pokrycia potrzeb kanau, a 18 do 20 szluz miao

Avystarczy na wzniesienie powierzchni kanau do takiego stanu

wód, jakiego wymagaj mae, paskie statki w adunku. O ile

z jednej strony obiecywao korzyci dla obu ssiednich krajów

podobne poczenie Wisy z Dunajem na Avodnej drodze , o tyle

nastrcza trudnoci miejscowo z drugiej strony. e ju zrobienie

samego kanau pomin, jest blizko tak potnego gniazda gór,

jak s Tatry, dla gociców wodnych bardzo niebezpieczn, Na-

wano i stan wód górskich nie daje si nawet obliczy ; w czasie

nadzwyczajnych wypadków t. j. nagego tajania niegów po zawal-

nej zimie, urwania chmur i t. d. nie zdoaj si oprze nawet

lite skay na Avybrzeach rzek natarczywoci wód , có dopiero

szluzy i terasy sztuczne. Powtóre idzie spaw na Popradzie i

Wadze tylko od czasu do czasu na gocinnej wodzie; dowiadcze-

nie za uczy, e kanay te nie zwyky si opaca , które potrze-

buj cigego utrzymania, a nie zawsze mog by uyte. W kocu
potrzebowaoby naprzód oe Popradu i Wagi wyprawienia . bo

w dzisiejszym stanie nie moe suy do pocze wodnych.
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Daleko wicej sprz}^a miejscowo do poczenia Wisy z Dnie-

strem opodal gór i ju w równN^m prawie kraju za pomoc Wi-

szni, która do Sanu wpada. Kana ten projektowany mia si

zaczyna po lewym brzegu Dniestru (czyli raczej Strwia) midzy

Doubowera a Czajkowicami , wanie w tern miejscu
,

gdzie dzi

Dniestr kopanem oem przytyka do prawego brzegu poniej

Doubowa.

Na ki maej strugi miano zrazu poprowadzi ten kana,

która z pod wodnego dziau od Biekowej Wiszni przez Rudki

pynie i do Dniestru wpada powyej Czajkowic. Od Biekowej

Wiszni miano ku Milczycom i ródom rzeki Wiszni przekopa

wodny dzia na grunta wsi Jadwingi, a dalej mia si ju cign
ten kana dolin Wiszni na Nikowice, Dmytrowice i Wiszni

Sdow, a wpada do lewego brzegu Sanu naprzeciwko Radymna.

Dugo caego kanau zajmowaaby mil 9, na tej przestrzeni

miayby wody Dniestru spadku na powierzchni Sanu 255 72 stóp,

a potrzebnej wody mia dostarcza kanaowi w czci Dniestr, a

w czci Winia. Byy czasy, kiedy ten kana nazwano najwa-

niejszym kanaem w Europie i pisano nawet o tem osobne ksi-

eczki; nie zdaje si jednak, aeby Dniestr i Wisznia byy

w stanie na pokrycie potrzeb kanau dostarczy wody, nawet

przy pomocy szluz. Dniestr bywa przez wiksz cz roku

poniej Koniuszek tak pytki, e go pieszo przebrn mona;

a Wisznia wysycha latem na górnej przestrzeni. Kana zostawaby

tedy bardzo czsto na suszy, brzegi jego obwoziyby si i nie

odpowiadayby celowi; nadto potrzeba jeszcze doda, e woda

Dniestru i Wiszni w czasie wezbrania jest bardzo mulista, wic

nawet i wówczas nie mogaby by uyt na pokrycie potrzeb

kanau, boby zaazi bardzo prdko muem. Przeciwnie naleaoby

odwróci najstaranniej osobnemi szluzami szczególniej namuliste

wody Dniestru i Strwia w czasie zrutki od kanau i zastpi

je na teraz wodami Wereszycy ze stawu Gródeckiego. Warunkiem

bowiem podobnych pocze jest zawsze niezawisy zapas wody

na wierzchokach obudwu dróg wodnych , które si poczy maj
za pomoc kanau. Wereszyca, która od róda a do ujcia

cigle prawie na stawy i bota pynie, prowadzi z sob wielk

mas wód i wystarczyaby na pokrycie potrzebnej gbi tego
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kanau, gdyby cz jej wód odprowadzono na poprzek wodnego

dziau przez ki bratkowickie ze stawu Gródeckiego do projekto-

wanego kanau. Gródecki staw ma tak wielki zapas wody, e
w czasie spustu (który trwa 6 do 8 tygodni) wali woda na wszy-

stkie szluzy du^ rzek, któraby ju sama do spawu wystarczya,

W ten sposób daaby si pokry potrzeba kanau zapasem tych

wód i poczy Wisa z Dniestrem za pomoc doliny, ale nie wód

Wiszni. Prawdziwe jednak korzyci , któreby wynikn mogy
z takiego poczenia Batyku ze zlewiskiem morza Czarnego na

wodnej di'odze , le za granicami prowincyi naszej
,

podobnie

jak ujcia Wisy i Dnjestru.

Trzeci projektowany kana zamierza poczenie Prutu z Dnie-

strem na poprzek midzjTzecza , które lego wyniosym dziaem

midzy Prutem a Dniestrem po rodku
,
poczwszy od doliny

rzeczki Tómaczek na zachodzie, a ku Mohilewu na wschód.

Kana ten projektowano na rónych punktach tego midzyrzecza,

najbliej jednak pynie Prut opobok Dniestru w okolicy Lipczan,

odkd si ku poudniowi nastpnie wykrca; ztd tedy mia wy-

chodzi ten kana i wpada do Dniestru naprzeciwko Kitajgroda.

Dugo jego zajmowaaby 4
'/a

rnil , na tej przestrzeni miayby

wody Prutu okoo pótora sta stóp spadku na koryto Dniestru i

mogyby nawet bez pomocy szluz suy do spawu drzewa; lecz

najwiksza trudno zachodzi tu w tern, e si grzbiet tego

midzyrzecza wznosi nad dolin Prutu na 250 stóp prawie, a

przekopanie ku Dniestrowi kanau nie byoby atwe, gdy wiadom
jest rzecz, e brzegi Dniestru maj pokad skalisty. Kana ten

poczyby lenie obszary górnego Prutu z goemi stepami redniego

i ninego Dniestru i byby wielkiej wagi dla nowosiedlin na

Czarnomorskim niu.

Prócz tych trzech kanaów jest jeszcze jeden projektowany,

nie dla poczenia rzek wprawdzie , lecz dla oywienia handlu na

wodnej drodze miasta Biay z Wis. Kana ten mia si podug

planu poczyna od Biay i by prowadzony na Jawiszowice,

Przybór, Babice, a przypiera mia do Wisy okoo Owicima
na ujciu Soy. Mia i w pobliu prawego brzegu Wisy, du-

go jego zajmowaaby mil 4, na tej przestrzeni miayby wody

kanau spadku 262 stóp na koryto Wisy. W kierunku tak pro-
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jektowanego kanau jest od wieków przeprowadzona tak zwana:

Królewska Woda, suca do zawodnienia wielu k, stawów

i sadzawek, które na przemian pod pug, lub pod wod id i

wiadectwo tu daj wyszego rybnego i rolniczego gospodarstwa,

zaprowadzonego w tych stronach jeszcze przed czasami Kazirai-

rza W. — Wszystkie te cztery kanay projektowane nie przyszy

do skutku, lubo ich plany s wygotowane. Wszystkie cztery s
muiój lub wicej warowane eglug na Wile i Dniestrze , a spro-

stowanie i wyprawienie obudwu tych rzek na spawnej przestrzeni

onych musiaoby poprzedzi wykonanie tych kanaów w sposób

takowy, jakemy to widzieli przy opisie obudwu tych rzek.

O budowach i robotach wodnych, które si dzi prowadz,

albo utrzymane s w dobrym stanie okoo rzek i z poprawy onych

trudnoby byo zda spraw , nie wchodzc w szczegóy ; w ogól-

noci tedy powiem tylko , i tego rodzaju roboty ograniczaj si

obecnie na opdzeniu najgwatowniejszych potrzeb. S to bowiem

tamy, zastrzay, palisady, wiksze i mniejsze ozowe lub kamienne

groble i zapusty wierzbowe po nad brzegami rzek, które su
czci do ochrony i umocowania bitych gociców i mostów

rzdowych, czci za do ochrony ub sprostowania samyche

dróg wodnych.

Znajduje si tedy po nad

rzekami

:

Robót pier-

wszego rodzaju,
|

to jest sucych
do ochrony bi- I

tych gociiiców i

mostów rzdo-
wych.

*

Robót drugiego
rodzaju, to jest

sucych do
ochrony lub spro-

stowania sa-

myche dróg
wodnych.

Nad prawym brzegiem Wisy od uj-

cia Biay po ujcie Sanu . . .

„ So
„ Wieprzówk, która do Skawy

wpada

„ Rab
„ Dunajcem

„ Dunajcow Bia

36

2

1

3

11

3
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Znajduje si tedy po nad

rzekami

:

Nad Wisoka
,

„ Sanem

„ Sanowym Wiareni .

„ Sanow Wiszni . .

„ Wisokiem Sanowym

„ Dniestrem

„ Stryjem

„ wic
„ omnic

„ Eukwi

„ Bystrzyc

„ Woron

„ Boewk
„ Prutem

„ Czeremoszem ....

„ Seretem Wielkim . .

„ Suczaw

„ Modaw
„ Bystrzyc Zot . .

Robót, pier- i. Robót drugiego
wszego rodzaju, 1| rodzaju, to jest

ito jest sucychlj sucj'ch do
I do ochrony bi- I ochrony lub spro-

ilych gociców i stowauia sa-

mostów rzado- ji myche dróg
wych. jl wodnych.

10

14

2

1

2

2

1

1

1

Z tych nale do robót pierwszego rzdu tamy po nad Wis
i Sanem, tudzie przecicia niektórych rzek na ujciu , mianowicie

za sprostowanie Dunajca i Dniestru poniej Hordyni. Do naj-

wikszych dzie mierniczych, zamierzajcych regulacy Wisy i

Dniestru na górnej przestrzeni (cznie ze spawnemi dopywami

obudwu tych rzek), nale dwa plany szczegóowe , lvtói"e wypra-

cowano z rozkazu rzdu wraz z potrzebnemi do tego kartami.

Dziea W. Pola. Tom VI
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CZ III.

NATURA KRAJU I PODZIA JEGO NA POMNIEJSZE OKOLICE
,

POD WZGLDEM ZJAWISK MIEJSCOWYCH I STOSUNKÓW

KRAJOWEGO GOSPODARSTWA.

WSTP.

Chcc krainy na pónocnych stokach Karpat pooone okreli

pod wzgldem ich przyrodzonych wasnoci i na tej posadzie

oznaczy stan ich podnoci
,

produkcyi
,

gospodarstwa , wypada

je podzieli na osobne okolice, z odniesieniem zjawisk gównych

do pooenia krain ssiednich, które natura osobuera nacecho-

waa pitnem.

Krainy tu opisane legy na zetkniciu si trzech oddzielnych

wiatów: na zetkniciu si krainy górskiej, która zale-

ga cay obszar Europy rodkowej; na zetkniciu si cho-

dnych, podmokych równin, majcych wag na Batyk i

wspólny charakter z równinami pónocnego wschodu Europy; i na

zetkniciu si w ko cu» krain stepowych, które bior

przewal na wschód i poudnie, i stanowi przechód z europejskich

równin do azyatyckich stepów i pusty. Rogiem zbiegy si tedy

o pasmo gór naszych oparte te trzy oddzielne wiaty: wiat

chodny, pónocny, — górski ,— stepowy. Ztd te s te krainy na

pónoc od Karpat pooone niejako galery najrozmaitszych wi-

doków natury tak pod wzgldem ksztatów poziomu, jakote pod

wzgldem zjawisk geologicznego, rolinnego i zwierzcego wiata.

A nawet stosunki etnograficzne wystpuj tu w ywszych barwach

na wielkiej przestrzeni obok siebie, ni w innych okolicach

naszego kraju.

4*
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Przenoszc te uwagi na kart pocigniemy naprzód lini, Ictóra

w klimatologicznych stosunkach kraju wielkie ma znaczenie , bo

bdzie oznaczaa to pogranicze , na którem si cieraj wpywy
atmosfery pónocno-zachodniej morskiej, z poudniowo-wschodniemi

wpywami stepowego klimatu. Wiatr panujcy zachodni bdzie

charakterem tamtej , a panujcy wschodni bdzie charakterem

tego. Linia za
,
pocignita od kpy Czarnej-Góry na ródlowi-

skach Prutu na Stanisawów, potem w gór Dniestrem na I\omarno,

Sdow-Wiszni , Jaworów i Lubaczów z poudnia ku pónocy,

bdzie na obszarze prowincyi naszej oznaczaa to pogranicze,

w którem sie styka klimat morski
,
pónocno-zachodni z klimatem

ldowym (Icontynentalnym) poudniowo-wschodnim. Tak jest n. p.

we Lwowie jeszcze panujcy wiatr wschodni, a ju w Jarosawiu

panujcy zachodni ; doda jednaltowo tu naley, i te pogranicza,

które oznaczaj podobne zjawiska natury, nie maj cisoci gra-

nic politycznych : w naturze bowiem nie ma gwatownych skoków,

lecz s przechody agodne , ztd te wj^ywaj miejscowe

stosunki czstokro bardzo znacznie na zmian kierunku tych

linji abstrakcyjnych.

wiat górski w prowincyi naszej odrzyna si cile na pónocy

podgórzem od chodnych pónocnych równin i krain stepowych.

Tam, kdy si kocz pokady karpackiego piaskowca, kdy
rzeki przerywaj po raz ostatni w kierunku swym pónocnym

pokady jego , tam koczy si kraina górska, okoo ctórej si

gromadz z ca potnoci zjawiska napowietrznego wiata.

Ogóem wziwszy jest to kraina paszy i lasu, do znaczuej wyso-

Itoci pokryta warstw wilgotnydi , zimnych , mao urodzajnych

glin : z rolin uprawnych wydaje owies i ziemniaki ; bogata w wody

jest rzeczywistem ródowiskiem dla caej pónocnej i wschodniej

pochyoci krain podmokych , cliodnych , na opaku pooonych,

i stepowych wschodnich, zwracajcych si zwolna za biegiem rzek

ku sonecznej stronie.

wiat pónocnych równin charakteryzuje mniejsza wilgo

w powietrzu od górskiej ; pokad ziemi piasczysty, bojactwo k
kwanych, przegrodzonych miejscami na porzecza namulistemi

yznemi glinami , lub pasami wyszego poziomu urodzajuiejszych

ziem, jakiemi s spaziny rdzin, j^rzyrdki brzegowe i paty
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czarnej iirodzajuej gliny. Na pi"zestrzcni iydi pónocnych równin

s ju rzeki spaMne, a wylewy zrzdzaj tu szkody przy malem

opatrzeniu oysk rzecznych. Mówi tu o ohszarze lecym
wzdu porzecza Wisy, po prawym jej brzegu ; na dolnym biegu

rzek Biay, Soy, Skawy, Ra)y, Dunaju, Wisoki i Sanu, zajmuj

ca przestrze ziem równych a po pierwsze upazy (terasy)

Icrakowskiego , sauocldego, przemyskiego a nawet Samborskiego

i lwowskiego podgórza. Podmoke bory sosnow-e, które znaczn

cz tych równin zalegy, maj ju charakter puszcz i stanowi

waciwe bogactwo miejscowe prócz znacznej produkcyi zboa.

Z uprawnycli rolin ma tutaj najwiksze znaczenie ziemniak, yto

i jczniifii. Masa wilgoci sprzyja rolinom pastewnym, szczegól-

niej gdy pod pokadem ziemi rodzajnej le iy nieprzypuszczajce

wody : ztd te s zachodnie okrgi waciw krain koniczu,

z itórego si jeszcze i na podgórzach i w dolinaoh rzek wikszych

wród gór odnosi znaczne poytki, spaziny rdzin brzegowych

przyrdków i czarnej ziemi okrywaj any przenicy, gdy piaski

w ogólnoci sprzyjaj wicej ytu.

wiat stepowy charakteryzuje w ogólnoci stosunkowo mniejsza

ilo wilgoci w powietrzu , co obov gwatownych suszcych wscho-

dnich wiatrów i ogoocenia la-ainy z lasów' jest przyczyn, e
w ogólnoci nie maj tu rzeki wody tak dononej

,
jak obszary

chodnych, pónocnych równin. Ten brali wody jest i^rzyczyn,

dla której tu prawie wszystkie rzeki , szczegóniej na obszarze

dalej ku wschodowi posunitym, poujmow^ano w stawy, które

wszelako w^ posuszne ata na potrzeljy miejscowe niewystarczaj.

Zaciszna okolica, pooona w Przeniyskiem na porzeczach Sanu i

ujcia rzeki Wiaru
,

jest najcieijlejsza w caym kraju : ztd te

s rónice tutaj najznaczniejsze redniej temperatury pory ciepej

roku do zimnej. Okolica ta ega wanie na zetvniciu si i

zobojtnieniu paimjcych wiatrów zachodnich ze Avschodniemi,

które s reprezentantami w klimatologicznych zjawiskach dwóch

odpowiednich im sfer, t. j. morskiego , wilgotnego i ldowego

suchego klimatu. Od zachodu strychuj wzdu wyomu Wisy

pod Owicimem i lirakowem zachodnie wiatry cae podgórze a
po Rzeszów i Jarosaw; kiedy wiatr panujcy wschodni amie si

okoo Sdowej-Wiszni. wiat stepowy naszej prowincyi przytyka
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tedy o góry krain Pokucia , a o pónocne równiny, na zachodzie

Podolem, Podole jednak jiotrzeba tu pojmowa nie podug nazwy

miejscowej , która mu Icadzie granic daleko dalej na wschodzie,

lecz podug zjawisk natury, które odpowiadaj stepowemu wiatu.

I tak poczyna si pod wzgldem geologicznym Podole ju po

prawym brzegu rzeki Wiaru , — plastycznie od lewego brzegu rzeki

AYereszycy, nad któr ley Gródek , Lubie i Komarno. Pod

wzgldem dimatycznych stosunków poczyna si ju wiat

stepowy na wierzchowinie w okolicy Lwowa, a pierwsze zjawiska

rolinnoci i fauny podolskiej pokazuj si ju par mil za Lwowem
w okolicy Kurowic i Glinian

,
gdy si dopiero waciwa wysoczyzn

Podola i AToynia wznosi dalej na wschodzie od Zloczowa, Oleska

i Brodów. Pokucie przypiera pomidzy rzekami Tómaczkiem,

Dniestrem i Prutem o góry; kraina ta wszake (na midzyrzeczu

Prutu i Dniestru pooona , wraz z waciw Bukowin , lec
na teme midzyrzeczu) odgranicza si na zachodzie, jakemy to

ju . mówili , od chodnycli pónocnych równin dolinami obu By-

strzyc i dolin Dniestru w gór a po ujcie rzeki Wereszycy.

Pochyo bowiem kraju nie ma tu adnego wpywu na Idimato-

logiczne stosunki — i tak bdzie Brzeaskie jeszcze naleao

do obszaru krain stepowych , kiedy Stryjskie naley do gór wa-

ciwych, a dolina Dniestru od Sambora po Niniów bdzie stanowia

przejcie z równin chodnych pónocnych i górskiego wiata do

krain stepowych. Wyranym charakterem tych krain stepowych

jest oprócz panjucych wiatrów wschodnich, wielkiej suszy w cza-

sie lata , a tgich mrozów w czasie zimy, urodzajno wielka

z powodu grubej warstwy czarnej ziemi, bdcej rezultatem infu-

zoryów ; ziemia ta pokrywa pokad skalisty. Rolinno pónocna

znika tu zupenie. ]\Iiejsce drzew szpilkowych zajmuj tu czarne

lasy ; z rolin uprawnych : miejsce koniczyny i ziemniaków zajmuj

hreczka, tykwowe roliny, kukuruza, tyto; miejsca yta pszenica,

a miejsce podmokych k trawy stepowe.

Takie s tedy ogólne charaktery tych trzech wiatów : krainy

górsldej, chodnych pónocnych równin i suchych Icrain stepowych.

Kady jednak z osobna da si w prowincyi naszej podzieli na

róne pomniejsze okolice , które z kolei przejdziemy. W zakre-

leniu jednak tych okolic pomniejszych bdziemy si trzymali
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zjawibk miejscowych i tak bdzie n. p. oznacza raiejscaiiii roiizaj

ziemi waciw cech krainy ; miejscami rodzaj rolin , któie

uwaa przyjdzie pod wzgldem icli poudniowych i pónocnych

granic, a miejscami posuy za zasad odgraniczenia nawet od-

dzielne zjawisko zwierzt pod wzgldem ich geograticznego

rozdzielania.

WIAT GÓRSKI
naszej prowincyi daje si i)odziolit' znowu na róne pomniejsze

okolice, których gówne charakterystyki bd nastpujce:

1) Kraina alpejska Tatrów wraz z przylegemi jej dolinami,

litóre f^echuje waciwa alpejska rolinno w sferach wyszych,

a w sferacli niszych rolinno wycinio pónocna ; za na po-

lanach i dolinach uprawnych zasiewy owsa i ogrodowa nader

mozolna uprawa ziemniaków. Gownem bogactwem fej okolicy

jest las i ruda elazna obok wielkich wypasów w krainie hal,

wzniesonej nad górn lini lasów i górskich czek- , na których

si W3-borne siana rodz. IMiejscowa produkcya paszy i zboa

nie wystarcza tu na wyywienie roczne, ani dla huki, ani dla

byda, ztd te trudni si ludno miejscowa zarobkiem postronnym:

kob, furmank, uajmem do kunic, kopaniem rud, paleniem

wgla, wyrabianiem lasu, drewnianych sprztów i narzdzi.

Przechowuj tutaj tylko cz byda, a mianowicie owiec przez

zim, zakupujc je na pasze górskie co wiosna w innych okolicach

górskich na wschodzie. Ztd te jest cena zboa w tych okolicach

zawsze wysoka, i przemys caej ludnoci miejscowej wikszy,

anieli gdziekolwiek w naszej prowincyi. Gospodarstwo lasowe

jest lepsze, anieli gdziekolwiek i urzdzone ju po czci z po-

wodu kunic elaznj^h , lubo i tutaj paszenie wielkiej masy byda,

owiec i kóz w czasie letnich miesicy zagraa na przyszo
lasom. Gówne doliny w samych Tatrach maj zim prawie

omiomiesiczn. Taje poczyna okoo w. Wojciecha , las si

rozwija o Zielonych witach
;
pierwszy nieg spada ostatnich dni

Sierpnia, i nie niknie ju wicej. Od mrozu do mrozu bywa

dwanacie a czasem tylko dziesi tygodni ; ztd te na polanach,

bliej gór pooonych
,
przypada nieg zielone owsy. Do tej oko-

licy tedy nale cae Tatry, nowotargska dolina wraz z pasmem
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Gorca skalistym wyomem Dunajca ród Pieniu
,

górska kpa
Babiej Góry i Pilska wraz z przyporami swojemi na zachodzie

prowiucyi naszej , z t tylko rónic , e nowotarska dolina ma

troch sadów liwowych, nieco urodzajniejsz ziemi od waciwych

polan górskich, i zim srokat. Masa nawozu, które tutaj go-

spodarstwo miejscowe produkuje, jest tak ogi'oran, jak nigdzie

W' kraju naszym, nawozu przyrzdzonego z torfowisk, czyli tak

zwanych pustaci *), ziemi lenej i licia, co najlepszym jest do-

wodem maej podnoci ziemi i wielkiego ozibienia rodzajnej

warstwy od granitowego odtoku , który pod ni ley.

Na wschodzie naszej prowincyi da si w te same ramy cha-

rakterystyczne uj cay kraj, poczwszy od ródowisk rzeki

wicy na pograniczu lecej a po róda Cisy i Bystrzycy-Zotej,

czyli tak zwana kraina Czarnego-lasu i Czarnej - góry : lubo i sam

graniczny grzbiet Beskidu poczwszy od Szlzka do Babiej Góry,

a nastpnie od Moszyny do róde wicy podlega tym samym

klimatologicznym stosunkom.

Rolinno hal i najwyszych turni w Tatrach odpowiadaj

kozy dzikie i skalne bobaki; krainie kosodrzewu may ptaszek

Siwarnik. Xa samym rbku górnej granicy lasów nad reglami

gnied si ptaki drapiene ; innej wierzjny brak w ogólnoci

dla wielkiej masy byda , owiec i udzi , któremi w czasie lata

oywione s te góry. Pstrg yje w potokach , oso poawia

si w Dunajcu na przestrzeni pomidzy Nowym-Targiem i

Sczem.

2) Do drugiego oddziau okolic górskich bd naleay

wszystkie dziay i góry lesiste od alpejskich nisze, tak zwane

krainy górzyste redniej wysokoci. Jest to kraina waciwa

ródowisk mchu i lasu, jagód pónocnych i goryczki, przegro-

dzona miejscami pasznistemi polanami i niszemi pooninami,

kraina jelenia, dzika, niedwiedzia, samotnego guszca, jarzbka,

ptaków drapienych i pstrga. Gdy bogactwem przyrodzonym

krainy tej jest las i pasza, czowiek, na korzyci z drugiej za-

prawiony, zostawszy w caem znaczeniu sowa pastuchem
,

jest

*) Wzdu doliny nowotarskiej cign si ogromne torfowiska szcze-

gólnego rodzaju, narastajce jeszcze cigle. Lud nazywa je pustaciami.
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tutaj za pomoc, ognia potnj'in niszczj^ielem lasów, które si

wszake jeszcze , majc mchoAve podsanie , odsiewaj i odradzaj

si olbrzymi. "\V miar tego
,
jak si zniaj góry lub agodniej

pochylaj , staje si pastuch pórolnikiem yjc jednakowo gównie

z chowu byda i owiec. Ztd te jest przemylnym , kupczc

bydem, lubicy lekki zarobek; a trzymajc owce, yjc w kraju

chodnym , wszystek odziany wen , nie wyjwszy i biaej czeladzi,

która j przdzie i wyrabia. Do tej okolicy naley waciwie

caa kraina górska tak daleko
,

jak j osiady rody góralskie.

Gówna jednak tu zachodzi rónica pomidzy zachodniemi i wscho-

dniemi góralami, t. j. temi , których rzeki wziy wag na Batyk;

a temi, których rzeki pyn do morza Czarnego. Góral w Wado-

wickiem . Sandeckiem, Jasielskiem, i Sanockiem nie choduje, ale

raczej podchowuje bydo , owce , kozy i konie , skupujc owce i

kozy na Czarnym-lesie i za Czarnyni-lasem ku Avionie, woy
z "Wgier i równin polskich, a konie do roboty wiosennej z pod-

górza i równin , wybierajc co najlepsze , tak , e tylko krow ma

domowego chowu , krow nie wielk
,
po której nie kade ciel

przysdza. Dopiero od Skoego dalej na wschód, a do waciwej

Bukowiny wcznie, poczyna si chów owiec i kóz, i odrbnego

rodzaju koni w Koomyjskiem , tureckiego pochodzenia , które

hucukami nazywamy. Góral wadowicki, sandecki, jasielski i

sanocki, a po czci i Samborski, skupujc zwykle woy wgierskie,

a niekiedy tylko podolskie, lub waciwie pochodnie od nich,

Wgrom podpdza bydo z równin pochodzce , a nawet konie,

obrobiwszy si na wiosn
;
gdy owce ku jesieni i zimie pdzi

w okolicy Krakowa , na Szlzk , a nawet a do czeskiej Pragi

strzyone , i z runem
,

gdzie s daleko wicej na miso poszuki-

Avane, ni braki poprawnych owiec. Na podgórzu za zakupion trzod

pdzi chudcami do Opawy, Ostrawy i Wgier. Góral od Turki

w Samborskiem trzyma co do swego ycia i zarobku rodek po-

midzy zachodnim i wschodnim góralem. Do silnego chowu owiec

we wschedniej czci kraju górzystego przyczyniaj si suche

tamtejsze góry— podczas gdy mokrzejsze zachodnie i snujce si

pomidzy niemi olchowe potoki staj si powodem la-wawego

moczu i motylicy u owiec , które przeto nieradzi zimuj , lub tylko

wybrawszy z nich bardzo pewne. Jest przeto zachodni góral
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tjiko przekupnikiem , a waciwym producentem Bojek i Hucu.

Dla caej tej górskiej krainy, któr tedy tu oznaczamy lini, pó-

nocn siedzib góralskich
,

jest obok lasu pasza , z ni poczony

cliów i podchowek byda i owiec najwikszem bogactwem. Dalej

posunite jest na zachodnim obszarze rolnictwo , biorc przestrze

od róde Wisy a do róde Sanu, mianowicie za tam, kdy
si w Jasielskiem i Sanockiem znia grzbiet granicznego Beskidu:

tu te obok siewów owsa znajdujemy znaczne siewy lnu , na ko-

szarzyskach lub spaleniskach lenych yta, lubo w ogólnoci lepiej

si tu darzy pszenica od yta, posiana w konczysku ozima, a

jara w ziemniaczysku , w którem si te jczmie i orkisz darzy.

Wadowicki, sandecki i jasielski góral niezdoa si wyywi zbo-

em, które rodzi jego ziemia, yje w czci zboem zakupnem

:

góral sanocki ma owsa na potrzeb i nazywa go chlebem,

kiedy inne rodzaje zboa nazywa ziarnem; ale ju Bojek i Hucu,

który zamieszka góry tak nagle i strome, e nie mog i pod

pug , wyjwszy kilku tylko niewielkich okolic , yje przez cay

rok kupnem zboem: i tak Bojek, kupczcy sol, yje ytem i o-

wsem, a Hucu przez cay rok kukuruz i prosem, które

z Pokucia i Bukowiny na koniach do domu sprowadza. Do po-

krycia tak znacznych kosztów wyywienia nie tylko e mu

wystarcza, ale je nawet przewysza dochód roczny z owiec prze-

chowywanych na obszarze Czarnego-lasu i na Hucuach. Najpi-

kniejsze bydo w caym kraju naszym chowa góral w Stryjskiem

koo Smorzy ; najlepsze konie
,

gdyby nie pochliwe i zacite.

Hucu; obadwa wszake radzi przedawaj owce, lecz nie radzi

bydo i konie. Duga siedmioraiesiczna zima , chodna i mokra

wiosna, ddyste lato, pogodna jesie, jest charakteryzujc cech

caej tej krainy górskiej. Mgy jesienne poczynaj si tu zaraz

po . Janie, a na ostatnich dwóch acuchach gór, najbliej gra-

nicznego dziau od Wgier lecych , trwa nieprzerwanie prawie

od miesicy o—6 sanna ; rónice wszelkie pomidzy jaremi zbio-

rami
,
jakie zachodz wzgldem poniej i)ooonych równych krain,

a t krain górzyst , daj si redukowa na trzy do piciu

tygodni w miar dalszego posunicia onych ku poudniowi lub

pónocy, lub w miar suchego lub mokrego lata.
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3) Do trzeciego oddziau krain górskich bd nalea}' po-

rzecza i doliny rzek znaczniejszych wród gór, tak zwane ciepe

doy i okolice midzy-górskie. Poziome ich pooenie , ocieplenie

miejscowe z powodu osonicia — stosunkowo wiksza urodzajno

od waciwie górskiej , rolinno rozmaitsza od tamtej bdzie

gówn cech tego oddziau: ocieplonych doów le^-ch jeszcze

wród gór. Rolinno górska: wierk, joda, buk zostaje tu na

dziaach, a okrajki dolin i zabrzea caych porzeczy okrywa ro-

linno , zwana uwrociem w jzyku ludu , nacechowana wielk

rozmaitoci, wród której czowiek swoj siedzib rozoy; tu

ju jasion, db, brzost i wiz, leszczyna obok pierwszych brzóz

i topoli , co jeszcze s gociem okoo kocioów i cerkwi , obok

sadów owocowych yj pospou. Brzegi potoków i rzek bramuje

z razu olcha, opleciona dzikim chmielem, poniej zajmuje jej

miejsce oza, a jeszcze niej gajce si wikliny i cae lasy

jabrzbów *), po kpach i ostrowach rzecznych. Kdy si w tej

lirainie ciepe doy rozoyy szerzej , tam natrafia ju oko nawet

na wianki maych dbrów, niby w równinie. Jdrny chód

])owiewa i tu jeszcze od gór, rosy s bogate , suche mgy graj

czsto, a zielono k i pagórków jest wiea do pónej jesieni.

Kdy rzeki spawne by poczynaj, rozszerza si zwykle kraina

tych ciepych doów, i tam zalatuje wiosn sowik do wikliny,

które póniej oywiaj nieprzejrzane stada szpaków. Tam te

poczynaj si i pierwsze znaczniejsze siewy jczmienia wród

gór, jak to uczy odwieczne przysowie ludu

:

Kdy sowik nie piewa, tam si jczmie nie siewa.

ród tych ciepych doów zaczynaj si ju z sob równa wicej

pojedyncze pory roku : o trzy tygodnie wczeniej tu wiosna , o

pi tygodni póniej nieg, ni na powyszych dziaach górzystych,

w których ostpie legy tu krainy. Lato jest tu gonice i zboe

dojrzewa wczenie
;
jesie pogodna , zima srokata, ddysta, zimna,

podobnie jak wiosna.

yzne porzecza id pod oziminy, namulisty bujny grunt

porzeczny daje lepszy zbiór na som ni na ziarno : ki s
najwyborniejsze,— gdzie takowych nie zaniedbano, daj zbiór siana,

*) Jabrzab, waciwe nazwisko guzowatej topoli nadwitlaskiej.
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jakiego nigdzie niema. Do tych krain trzeba wcznie policzj-

ciepe doy wród gór za biegiem rzek i cae podgórze; na pó-

nocy pooy kres tej krainie linia gniazd bocianich i bocianów,

trzymajcych si chodnych pónocnych równin, ub krain stepowycli.

Przenoszc te uwagi na kart, bdzie do tego oddziau nale-

aa dolina ywiecka nad So, ciepa dolina Suchy nad Skaw,

dolina Szczawnic i Moszyny uderzajca poudniowera swoim pochy-

leniem, dolina Sandecka pooona na zejciu si Dunajca, Popradu

i Kamienicy rzeld, dolina Ropy, Wisoki i Jaseki od Gorlic,

Jasa i Dukli po Pilzno.

Najwiksz przestrze jednakowo zajmuj tak zwane Doy
sanockie. Jestto wielka miedzy-górska okolica , która si na za-

chodzie czy z dolin Jaseki, a na wschód przecigna jak

Krosno , Rymanów, Brzozów, Zarszyn , Jurowce a ku dolinie

Sanu , które na caej przestrzeni od Mrzygoda w gór a do

Liszka i Hoczwi , a w dó od Dynowa do Przemyla take do

krainy ciepych dolin policzy naley.

Na pochyoci batyckiej rozstpiy si szerzej góry, ztd te

jest tutaj wicej podobnych raidzy-górskich okolic i ciepych

namuistych dolin ; na pochyoci czarnomorskiej zwary si góry

cianiej, wystrzeliy wyej, ztd te nie ma tutaj formacyi dolin

ciepych i okolic midzy-górskich
,

(a waciwie jedna tylko Sy-

nowucka dolina, pooona na ujciu Opora do rzeki Stryja

zasuguje na uwag) bez podgórza bowiem spadaj tu waciwe

góry na dolin Dniestru i Prutu, wicej im przyleg od doliny

Wilnej.

Takie tedy bd miejscowe stosunki krainy górzystej w pro-

wincyi naszej pod wzgldem jej przyrodzonych wasnoci produ-

kcyi i zarobków ludu , które w rónych miejscach róne s : jedna

cecha wszake bdzie wspólna dla caych gór i górali, a t jest

wysza miejscowa cywilizacya od ludu zamieszkaego w równinach

przez zgromadzenie maych kapitaów w ich rku , co ich nieza-

wisemi od wpywu ydów robi w icli handlowych stosunkach

;

a w liocu spaw drzewa na rzekach , które jest gównem boga-

ctwem tej krainy. Spaw ten idzie tratwami , albo ju galarami

;

przedmiotem jego s okrglaki, gty, deski, brusy i aty. Tratwy

opacaj si bardzo , lecz mniej opacaj si galary, na których
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wystawienie wiele dobrego budulcu wj-chodzi, a do tego znaczny

koszt si ponosi w gotowinie , który, gdy go za kad ra na

nowo ponosi przychodzi, zysk znacznie zmniejsza. Spaw i egluga

idzie na redniej wodzie pojedynczemi rzekami ku Wile, ku Dnie-

strowi i do Prutu. Dla Wisy, która jeszcze i w równinach na

rednim i dolnym biegu wielkie ma lasy i puszcze , mniejszej jest

wagi , lecz dla okolic Dniestru i Prutu , na niszem biegu tych

rzek jest dostawa drzewa z okolic górskich nieodbit potrzeb.

Gdymy do tych jrain take cz jasielskich gór i podgórza

wcignli , nie bdzie tu od rzeczy wspomnie o ludzie miejsco-

wym i jego przemyle. Jak to z historyi wiemy, zostao podgórze

osiedlone ju za historycznych czasów, bo lud z równin , nie

chcia si podsuwa pod niepodne i zarose góry; góral trzyma

si prawdziwie górskiej krainy i tej swobody, któr mu daway

góry: ztd byo podgórze nieosiedlone i cay pas j^ego osadzono

sprowadzonym zkd ind ludem, który by sposobny do robienia

pócien. Ten lud rozrodzi , znarodowi si i osiad dzi prawie

cae podgórze i w tej czci przechowa si przemys , dla którego

oywienia sprowadzono osadników. W duchu tradycyi jest tedy

lud miejscowy tej okolicy waciwie tkaczem po dzi dzie. Ziemia

posza tu w wielki podzia, i lud yje po najwikszej czci

z wyrobu pócien. Len miejscowy nie wystarcza na tak znaczny

wyrób, wic bywa sprowadzany w wielkich masach od Gródka i

zgór od Lutowisk, gdzie si wj-bornie darzy, i z innd w wielkich

masach gromadzi. Pótna te, idc w skad postronnego handlu

do Wgier i Szlzka, maj do znaczenia w produkcyi krajowej.

Kapita obrotowy wynosi do dwóch milionów zlr. srebr. i groma-

dzi si gównie w Jasielskiem, zkd od Gorlic przez Scz i Tar-

nów prowadz drogi handlowe na Spi i do Szlzka.

WIAT CHODNYCH, PODMOKYCH, PÓNOCNYCH RÓWNIN

daje si podzieli znowu na pi pomniejszych okolic
,
jako to :

1) Podgórze krakowskie pooone pomidzy rzekami dolnej

Biay i Raby.

2) Piaski i Rdziny w Bochenskiem , Tarnowskiem i Rzeszow-

skiem pooone pomidzy Rab a Wisoka.
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3) Rzeszowskie i Przemyskie urodzajne gliny i czarne ziemie.

4) Lesista, zapada, podmoka okolica, pooona pomidzy

Wisoka a Sanem w pónocnej czci Rzeszowskiego , tudzie na

obszarze Sanowej -Lubaczów ki i Tanwi, take w ókiewskiem i

Zoczowskiem lesista okolica na obszarze zamknitej doliny gór-

nego Bugu.

5) Osobny oddzia bd znowu stanowiy porzecza samej

Wisy na przestrzeni od ujcia Biaej do ujcia Sanu , w tej

szerokoci, jak sigaj wylewy wód sameje Wisy i rzek do niej

wpadajcych.

Do 1). Na przestrzeni pomidzy ujciem Raby a Biay poo-

ony kraj przypiera niejako wysokim upazem od gór najbliej

ku Wile, w co jeszcze niepoomicka puszcza wchodzi. Okolica

tedy ta, p&oona na ostatniej pónocnej pochyoci gór i na sto-

kach sonecznej strony Krakowskiego, na Zawilu, podlega wielkim

zmianom temperatury, ztd te ma zim niesta i w przecigu

caego roku zachodz tu wielkie zmiany w powietrzu
,
gdy Kra-

kowskie naley jeszcze do okolicy tej czci rodkowej t^uropy,

gdzie w czasie zimy bywaj grzmoty i pioruny, gdy nadto jeszcze

blisko Tatrów i Babiej Góry wywiera wpyw na t ca okolic

i sprawia bardzo nage zmiany. Db odsiewa tu si jeszcze dawn
si, lubo w niewielkich tylko lasach, ale z ca potg sieje si

tu brzoza i sosna, a posuwajc si od równin Wisy z pónocy

ku poudniowi poczyna sosna w lad brzozy okrywa cae lene

przestrzenie i wstpuje ju na podgórza. Urodzajno ziemi jest

tu bardzo nderna, a stosunki ze ssiednim Szlzkiem i te wielkie

rónice temperatury wywouj potrzeb wyrozuraowanego gospo-

darstwa, do czego w pomoc przybywa wielka ludno miejscowa.

Lasy s tu ju po najwikszej czci pomierzane i podzielone na

zrby a gospodarstwo cae jest zastosowane do lekkiego, chudego

gruntu i chowu poijrawnych owiec, które co do gatunku s naj-

lepsze w tych okolicach , tak , i wen i wódk mona uwaa
waciwie i>rzy podozmiennem gospodarstwie za rezultat caego

zabiegu ziemianina; okolica ta ma wiele gociców, które j
wzdu przerzynaj i cz z brzegiem Wisy. Ruch miejscowy

jest tu oywiony przez bezporednie ssiedztwo Szlzka i przewozy
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soli kamiennej z Wieliczki i Bochni do ssiednich krajów. Pod

wzgldem zimowych wypasów woów jest ta okolica caa tylko

przekupnia, bo przy ogólnym chowie owiec mao tylko produkuje

byda i koni.

Roczne ceny zboa s tutaj w przeciciu wysokie tak, i
l^rzy znacznej ludnoci i ssiedztwie gór bywaj lata, w których

si sprowadza zboe z za Wisy lub od wschodu, gdy miejscowa

produkcya nie zdoa pokry potrzeby. Wiatr panujcy jest tu

zachodni
,
przykry na przestrzeni wyomu Wisy, a na samej Wile

tak potny, i niekiedy statki wyrywa z przystani. Przy staran-

niejszem utrzymywaniu mylistwa poluje si tu na maego zwierza

i kuropatw, za któr si ciga drapiene ptactwo z gór. Miej-

scowe ocieplenie tej okolicy sj^rawia , e tu jest wdcej owadów,

ztd te ju ciele i tutaj miejscami bocian swe gniazdo. Przy-

przka do podcigania bryk uboy i rozpuszcza tutaj lud przy

gocicach mieszkajcy.

Do 2). Okolic równ, po prawym brzegu Raby i lewym brzegu

Wisoki ku Wile pochylon, nazywa lud krain w rdzinach i

na piaskach i temi dwoma sowy jest waciwie oznaczona jej

natura. Jest to kraj yta i owsa, z t tylko rónic, e na

spazinach rdzin i na brzegowych przyrdkach sieje si przenica,

która si darzy wybornie.

Jak daleko jeszcze sigaj ostatnie gliniaste Ciekliny podgórza

na obszarze tych równin, bywa gospodarstwo jeszcze lepsze i

Avdziczniejsze ; lecz tam , kdy ju na przemian sosnowe lasy i

piaski, a nawet czsto wydmuchy zalegaj kraj, jest grunt tak

lekki i chudy, i si nieda zaprowadzi podozmieune gospodarstwo

w tern znaczeniu , w jakiem obsta moe w ziemi lepszej , tszej

i urodzajniejszej. W ogólnoci uprawiaj tu ziemniaki w masie

ogromnej i one stanowi gówne poywienie ludu; s mczyste i

na wydatek gorzaki dobre. Kraj jest tu ciei)ejszy od innych

okolic, wiosna robi si wczeniej, a niwa bywaj na suchych

piaskach o dwa , a nawet trzy tygodnie wczeniej , ni w naszej

prowincyi. Po niszych stanowiskach znajduj si tutaj znaczne

pokady torfu na piasku lecego szczególniej av okolicach lenych,

jczmie siej tu ozimy miejscami dla cikich przednówków i
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i piasczystego suchego gruntu, w gliniastych jednak ziemiach

darz si jeszcze konicze ; czem dalej posun si na tym obszarze

od zachodu ku wschodowi, tera na wikszych przestrzeniach okry-

waj, lasy piasczyste ziemie, s to sosnowe i brzozowe laski,

które ju po prawym brzegu Wisoki w istotne przechodz bory.

Wydmy piasczyste s tu czste, lud av ogólnoci ubogi, rodki

komuuikacyi oprócz gównego gocica wiedeskiego mae. Go-

rzelnie maj znaczny wydatek z ziemniaków zebranych na piaskach,

woy na zimowe stajnie s zakupne w Sadogórze lub parnikami

na górskich i podgórskich targach, które szczególniej sanocki

i jasielski góral podchowuje. Lasy po czci urzdzone : ich gó-

wn zwierzyn sarna, a miejscami daniel.

Do 3). Rzeszowskie i Przemyskie urodzajne gliny i czarne

ziemie wzdu podgórza i poniej jego pooone s jako kraj

lekko pagórkowaty, zbieysty, najstosowniejsze dla rolnictwa.

Gospodarstwa te s tu w istocie pikne, po wikszej czci ju
podozmienne , do chowu szlachetnych owiec urzdzone , które

dobrze si darz, bo kraj jest suchy, a nawet niewielkie jego

czki nie nale do rodzaju k kwanych. Lasy dbowe , które

niegdy ten kraj pokryway, miejscami buczynami przerywane,

zniky prawie zupenie, ztd te znika i wdelka cz róde,

a miejsce porosych debr i ww-ozów zajy dzi nagie, gliniaste

wyrwy i wwoziska, któremi kraj gsto przeorany. W ogólnoci

brak tu wody szczególniej na posuszne lata, a cz Przemyskiego,

jak stanowi istotnie przechód do krain stepowych , tak te ma

w istocie czarnoziem , bardzo ju do podolskiego podobny, chocia

jeszcze nie tyle yzny. Jest to kraj pszenicy, jczmioua darz

si tylko w bardzo wyczyszczonej roli. Prócz zajca, liszki i

borsuka, w kach derkacza i krzyka, w polach przepiórki i ku-

ropatwy, nie ma tu innej zwierzyny. Polowanie na krzakach nie-

wielkich bardzo zabawne, a na pierwszych stawkach, które si

tu napotyka, s ju dzikie kaczki i wodne kurki, nieprzelotne

tylko, lecz ju gniedce si w miejscu. Na przestrzeni pomi-

dzy Rzeszowem , Jarosawiem po Przemyl i Dubieclio , zostaa

pomidzy ludem jeszcze dawna rasa maych polskich koni , która si

najczyciej przechowaa w maci srokatej. Z powodu zych dróg

pobocznych jest dostawa i sprzeda w tych okolicach utrudniona,
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zwaszcza podczas rozcieczy. Ceny zboa, jeeli takowe nie idzie

w handel zagraniczny, bywaj wysokie.

Do Jr). Lesista, zapada, podmoka okolica, pooona pomidzy

Wisoka a Sanem , tudzie na obszarze Sanowej l.ubaczówki

i Tanwi , take w ókiewskiem i Zoczowskiem lesista okolica na

obszarze zamknitej doliny górnego Bugu , stanowi oddzia osobny.

Na tym obszarze lami si nieznacznie zachodnie wiatry z wscho-

dniemi. za obslon lasów. Szeroki pas ziem pia-czystych od

namulisk urodzajnych poczwszy, a koczc na najlekszych wy-

dmuchach
,
pokrywa tu ogromn przesti'zeu ziemi

,
poczynajc si

na zachodzie ju w pónocnej czci Tarnowskiego od ujcia

rzeki Nidy, cignie si na poprzek dolnej Wisoki i dolnego Sanu

na Leajsk, spuszcza si nastpnie raz ku Wiszni Sdowej ukiem,

podnosi si dalej jak Jaworów i Janów, zalega ca poudniow

cz ókiewskiego , wjjwszy ziemi bezkiej , i przeciga si

dalej na wschód a ku Brodom. Cay ten pas piasków jest lasami

pokryty, a tak naley uwaa t okolic waciwie za obszar

leny, miejscami tylko wytrzebiony, tak, e wsie tutaj pooone,

s istotnie tylko lenemi polanami otoczone do koa nieprzecitym

dotd lasem z t tylko rónic, e na tym caym obszarze,

z którego wody ku Wile pyn , maj bory sosnowe charakter

puszcz podmokych, przyrosych wrzosowiskami, majcych podsa-

nie z mchów i borówek, kiedy na obszarze górnego Bugu, mia-

nowicie od ziem bezkich i Woynia s lasy mieszane ; db
podolski odsiewa si tu jeszcze bardzo potnie, pospolicie

wspólnie z sosn, sam za wodny dzia, który od Lwywa prze-

chodzi ku pónocy, dzielc dolin Bugu od doliny Sanowej, okrywaj

dbowe laski i resztki lasów bukowych od krainy górskiej

odstrzelone. Tu zasuguje na uwag linia, litórej nie przekracza

sonina ku poudniowi. Linia ta przechodzi z Polesia pónocn
czci Woynia, wstpuje pomidzy Brodami a Sasowem na

obszar naszej prowincyi, nastpnie cignie si po prawym bi"zegu

górnego Bugu
,
przechodzi w ókiewskie do Jaworowa , i jH-zytyka

dopiero w okolicy Przemyla do Podgórza : tutaj niknie cise jej

odgraniczenie , bo sosna posuwajca si z pónocy ku poudniowi

sieje si obecnie na calem dalszem podgórzu , a nawet w górach,

gdzie mianowicie w Sanockiem , siga ju maemi borkami lub

Dziea W. Pola Toiu IV.
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pomieszana z innym lasem granicznego grzbietu Beskidu. Na
powierzchni piasków le tu wielkie torfowiska , które niekied}-

s pokryte jeszcze jedn wierzchni warstw piasków, mianowicie

na górnych gaziach Bugu w ókiewskiem i Zoczowskiera.

Wyjtek may robi tu cztery okolice miejscowo, i tak: maa
wysoczyzn w okolicy Oleszyc ma na przestrzeni kilku mil kwa-

dratowych zimne iy i sapy, które w powyszych s zoone
spazinach

,
gdy nisze stanowiska tej okolicy maj take piaski,

soniuy, lene ziemie i torfy. Drugim wyjtkiem s tak zwane

ziemie bezkie , które nale do najurodzajniejszych w caej naszej

prowincyi . a nawet du najurodzajniejszych w caej Polsce : jest

to czarnoziem yzny, w grubej waistwie rozesany na pokadzie

piasczystym , majcy wszystkie zalety stepowych ziem , a niernajcy

ich niedogodnoci. Nie zbija si ziemia w grud, i nie tak prdko

obsycha
,
jak na pokadach stepowych. Za Wielkiemi Mostami na

pónocy nadstaj tu piaski; a miejsce borów sosnowych, lub lasów

mieszanych, zajmuj mae dbrowy podszyte, ub czyste, wiankami

rozrzucone po czarnych ziemiach, które zasiewaj kraj ku pónocy

i wstpuj na zachodni brzeg Woynia. Trzeci wjjtek stanowi

pewna okolica w Zoczowskiem, pooona na obszarze Bugu, za

której centralny punkt mona przyj wiosk Knia ; czarnoziem,

który t okolic okrywa, jest zupenie do ziem bezkich podobien

i ma równie jak tamte spodni pokad piasczysty; miasteczko za
Biay-Kamie ley wanie w punkcie, gdzie si z sob stykaj

w Zoczowskiem czarne ziemie z piaskami i rumoszami, które

ostatnie ca pónocn okolic Zoczowskiego, nadto jeszcze na

opaku pooon i lesist ozibiajc, wilgotn i nieurodzajn

czyni.

Jeeli oprócz tych czterech wyjtków tych okolic, które cha-

rakteryzuj ziemie sapowate, ziemie bezkie, kniazkie i rumosze

zoczowskie , wemiemy ca okolic piasczyst do ujcia Nidy do

róde Bugu, bdzie glównem jej bogactwem las, ztd te s tutaj

wyroby lasowe tak znaczne
,
jak nigdzie w naszym kraju

,
prócz

produkcyi dziegciu, smoy i terpentyny. Nii obszarze Sanowym

znajduj si tu pierwsze przystanie Wilane w Jarosawiu i Sie-

niawie dla Sanu , w Ulanowie dla Tanwi, W tej okolicy buduj

si statki i galary, które id a do Gdaska i tu znajduj si
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pierwsze wielkie magazyny zboa z caego kraju, które idzie

w handel portowy, równie jak te okolice zamieszkali ludzie zdolni

do flisu i obeznani z eglug na caej , dalszej przestrzeni Wisy

a po jej ujcie.

Pod wzgldem handlu zagranicznego tedy i ruchu na wodnych

gocicach jest ta okolica dla rodkowej czci naszej prowincyi

najwaniejsz
,

podobnie jak cz pónocna ókiewskiego i Zlo-

czowskiego obwodu
,

gdzie spaw drzewa i zboa idzie na Bugu.

Lasy w Zoczowskiem , za których centralny punkt mona przyj

okolic Obiadowa i opatyna, dostarczaj najlepszego drzewa na

budow okrtów do Gdaska, i owszem w tych tylko lasai'h

jedynie znajduje si jeszcze tego rodzaju materya wówczas, kiedy

poudniowa cz obwodu ókiewskiego zaopatrz Lwów prawie

wycznie budulcem, a w znacznej bardzo czci take i paliwem.

Jakkolwiek obtituje w lasy caa ta okolica ziem piasczystych

od ujcia Nidy do róde Bugu, naleaoby zwróci daleko wiksz
uwag na cicie lasów, gdy jak tu raz lasy ustpi, nie odsiej

si pewnie : bo kdy ju zniky, zamienia si ju okolica w puste

wydmuchy, wic z czasem mogaby si zamieni przy ustpieniu

lasów w ogromn pustyni piasczyst, którejby nie daa rady

cywilizacya krajowa przy maych rodkach. Ta pustynia rozsze-

rzaaby si z czasem zagraajc i ssiednim urodzajnym ziemiom,

jak to ju po czci i widzimy w pónocno-wschodniej okolicy

Przemyskiego obwodu. Z tej przyczyny naley by bardzo ostronym

tutaj w korczowaniu lasów, i jeeli ju jest potrzeba ti^zebienia

onych, wypadaoby, eby trzebowiska byy tylko lenemi polanami

i nie czyy si z sob otwartem polem. Naleaoby mie take

wzgld na wiatry miejscowo panujce i powyszych stanowisk

nigdy nie gooborzy , litóre raz ogoocone , rozsiewaj piaski na

ca okolic. Korzystniej byoby daleko dla przyszoci tej okolicy

i krajowego bogactwa
,

gdyby las zostawiono lasem , a zajto si

raczej osuszeniem k lenych. Zawód sarnowatego , oryginalnego,

lenego byda jest w tych okolicach przeliczny; a przy poprawie

k monaby mie tu znaczny dochód z przychowu miejscowego

byda , równie jakby i lasy zyskay na osuszeniu bagnisk i duych

odkrytych bot , które dzi tylko porastaj kpami skrzypiu , sito-

wia, karowat brzezink i bajrakowat sosn, nieprzynoszc

5*
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adnej korzyci prócz masy sask , a latem bardzo niezdrowej

paszy, utrudniajc nadto jeszcze komunikacy miejscow,, która

tylko w czasie zimy czy po lodzie na krótszej drodze przylege

sobie okolice. W" tej okolicy lenej jest ju polowanie na sarny,

a miejscami na dzika. W Ohladowskie lasy zabka si czasem nawet

o z Polesia przez lesisty powiat Rówieski. W ólkiewskiem

guszce
,
jarzbki i cietrzewie , w Bezkiem ju troch pszczó i

masa ptactwa wodnego.

Na uwag zasuguje tu take , i miejscowo wpyna na

lud, i tak zwani Borowce albo Grebowiaki , którzy osiedli pónocn

cz Tarnowskiego i Rzeszowskiego od Sokoowa i Mielca

pomidzy Wisoka a Sanem ku Wile, s w istocie rodem lenym.

Kiedy tak zwan pónocn cz Opola na gaziach górnego

Bugu osiad lud, który jest przechodem do Podolan, podobnie

jak lud w Bezkiem stanowi przejcie ju do Woyniaków, obyczajem,

strojem i postaw; a wyjtek stanowi lud, jak si zdaje skdsi

przesiedlony, w okolicach Mostów osiady, który si szczególniej

furmank zabawia, dostaw wgli do Lwowa i rozwozem mazi po

caym kraju.

Mieni si to ten stosunek w miar tego, jak okolica jest len
albo odkryt. Lud leny wszake jako myliwy jest te przemyl-

niejszy i bardziej pastuchem ni rolnikiem

W caej tej okolicy piasczystych lasów bywa zima zawalna , lene

brody czste, tajanie lodów^ póniejsze, wody lene rude, mikkie,

kawowego i czarnego koloru, niosce ul; miejscami jest troch

botnej rudy, powstaej z tej masy infuzoryów, która z garbnikiem

zmieszana farbuje te wody. Na dolnych biegach rzek , mianowicie

na obszarze pomidzy Wisoka a Sanem , zrzdzaj wylewy rzek

znaczne szkody; a po lenych oparzeliskach i jeziorach zimuje

tu nawet troch wodnego ptactwa , które dopiero w Bezkiem

w czasie wylewów wód w wikszych si okazuje gromadach, znaj-

dujc dla siebie w okolicy yznej na stawach stósowniejsze schro-

nienie i ór.

Do 5). Osobny odilzia w prowincyi naszej ród chodnych

pónocnych równin stanowi porzecza samej Wisy na przestrzeni

od ujcia Biaej do ujcia Sanu w tej szórokoci
,

jak sigaj

wylewy wód sameje Wisy i rzek do niej wpadajcych.
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Tu maluj si cigle, nieustajce zapasy sialcgo ldn z wodami

i wylewy wód sigajce nieraz bardzo szeroko w dolinie Wisy i

w dolinach wpadajcych do niej rzek. nadaj waciwy nich

i widok tym odrbnym okolicom w kraju naszym. Pokad ziemi

w namulistych dolinach jest tu zupenie odrbny. S to bowiem

yzne piasczyste gliny, które woda zoya w poziomych dolinach,

na grubych pokadach skalistego odtoku na tak zwanych kamie-

cach i ryniach. W miai* oddalenia si od gór s te porzeczne

bonia czem raz yzniejsze , tak w dolinie Wisy, jak te i w doli-

nach rzek do niej wpadajcych.

A jeszcze na tym obszarze , który stoi pod wod
,
par razy

do roku wypada rozróni trzy oddzielne pasy r tak . naprzód

tak zwane nagie kamiece, nastpnie zamulone kamiece,

na których si zasiewa ju oza i wiklina, podnoszc je nad poziom

wód z kad powodzi coraz wyej, a av kocu s bonia czyli

wytrzebione wikliska, które ju pod jilug id: bonia te zalewa

tylko najwyszy stan wód sigajcy rozlegych zabrzey, ztd te

s w kadej dolinie waciwie trzy upazy coraz niszego poziomu.

Rzeki wszaie nie ujte w tamy, lub gdzieniegdzie tylko cienione

niepogbiaj swego koryta porodku doliny, lecz odsypuj przeci-

wnie cigle jeszcze sudce i namuliska, tworzc z czasem coraz

nowe kpy i achy *) lub odrywajc ostrowy, pod wysokim

brzegiem dziel si czsto na liczne ramiona. Talci stan rzek

nie sprzyja egludze ; wszake nie przecicie kolan i sprostowanie

rzek, jak powszechne jest mniemanie byoby tu potrzebne, lecz

tylko zwenie koryt : gdy i tak opadaj wody zbyt prdko na

tych j-zekach , e czsto osychaj statki wród eglugi, coby si

jeszcze wicej dziao
, gdyby przez przecicie kolan przyspieszono

spadek i opadanie wód.

Te porzeczne kraje w prowincyi naszej zasuguj na szczegól-

niejsz uwag; bo od lat dwudziestu przeszo dotykaj je klski

wielkich powodzi, niezapamitanych dawniej. Przyczyny wszake

tych klsk nie naley szuka na jjorzeczach Wisy i rzk do nij

wpadajcych od ujcia Biay a do ujcia Sanu , lecz potrzeba

jej szuka powyej. Zniszczenie lasów w górach i na podgórzach

*) Plytkitt ramiona rzek.
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jest waciwie przyczyn tych klslv. \i skutek tych spustoszei'i

lasu jest zwyky stan wód na rzekach mniejszy, a tern samem

rzeki mniej do eglugi zdatne. Lecz za to s powodzie wiksze

czstsze, a tak kraj pustoszce, jakich dawniej nie znano, gdy

wicej jeszcze dbano o lasy.

Rolinno tych okolic jest zupenie odmienna w krainie

porzecznej, wszystkie drzewa biaego, mikkiego soju formuj tu

miejscami nawet znaczne lasy: i tak róne rodzaje óz i wierzb,

wiklinami zwane, okrywaj pasy ju uamulonego i okrytego ka-

mieca, a lasy biaodrzewiu i topoli rosn po kpach i na

powyszych boniach rozrzucone wiankami. Waciwe wysokie

ostrowy porastaj dbin, a mae na porzeczach lece jeziorka

i stare koryta rzek tak zwane Wiliska , Saniska i t. d. okrywa

brzegami czarna olcha. Brzegowe siana lub na porzecznych gach
zbierane nale do najlepszych woow)'ch sian, kiedy stare koryta

rzek obrastaj miejscami trzcin, szuwarem a zawsze osok.

Z powodu wylewów wypada tu si spieszy ze zbiorem siana

nim jeszcze nastaj powodzie, równie jak ozimy jczmie byby

tu moe na swojem miejscu. Z natury swojej s orne, porzeczne

bonia waciwie gruntem pszenicznym i w istocie sieje si tu

wszystko i rodzi bez nawozu , lubo zboe w ogólnoci bywa tu

bujne na som, a nieplenne na ziarno, jako na wieera namulisku

siane.

Porzeczne wikliny s schronieniem dla mnogiego ptactwa , ztd

te i liszka ciga si tu gromadnie z gór i z podgórza. Wiosn

oywiaj te wikliny piewy sowików, póniej zbieraj si na nich

nieprzejrzane stada gwarliwego szpaka, a nawet kaczek przelotnych.

Przed powodzi na czas niejaki podlata tu morskie ptactwo

przeczuwajc jej zblienie si. Morskie wrony i rybitw-y przysia-

dujc stróliwie na nagich kamiecach , lec od pónocy pasmem

dolin ku poudniowi, tak, e je nieraz latem ujrzy mona po

nad rzekami , nawet ju wród krainy górskiej. A wiecznie dniem

i noc sycha pisk maych kulików erujcych nad wodami,

ulatujcych po nad kamiecem i wieem namuliskiem. Niema
take gra rol w widokach tych porzecznych krain czste wezbranie

wód , kra niesiona na nich i czynica spory i egluga statków

oywiajca te srebrne wstgi swym ruchem w czasie wód gocinnych.
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Na caej przestrzeni Wisy od ujcia liiay a do ujcia Sami

s panujce wiatry zachodnie ; na rzeliaci do niej wpadajcycli

przybieraj miejscowo niekiedy i inne liierunlci
,
powiewajc zawsze

chodem wzdu wody i od wód na bonia, czego i pochylenie

wszystkich drzew i wiklin za wod ku jednej stronie dowodzi.

Z powodu piasczystych nanuilów i miejscowego osonienia wynio-

lejszych zabrzey b_vwa na porzeczach wiosna wczeniejsza i przez

pótrzeca do trzech miesicy wymoszcz lud rzeki i uatwia prze-

praw, w czasie wikszych wód trudn, czsto przerwan zupenie

na kilka dni a miejscami niebezpieczn.

Ryboówstwo nie jest tu urzdzone, ryba, od stawowej mniej

smaczna i przez czste powodzie niszczona, nie dorasta wielkoci

ryb stawowych. Z ryb morskich poawia tu si jesiotr i oso,

lubo w istocie wicej szkody i mitrgi czasu jest z tego rybo-

ówstwa dla ludu pobrzenego ni poytku , zwaszcza gdy prze-

prawy na rzekach zajmuj w cigu roku znaczn cz ludnoci.

Wiele ztd mitrgi i rady na le urzdzonych przewozach bardzo

utrudnionej kommunikacyi i wiele wypadków mierci. Ztd te

pami dla potopionych przechowuje si w zwyczaju dzwonienia

na pacierze w osobnym czasie w nadbrzenych kociókach.

Tak zwane prawo brzegowe robi tu ludzi chciwymi i na lekki

chleb spuszczajcymi si. Czste niebezpieczestwo uzbraja ich

w potrzebn odwag. Czste zmiany i zniszczenia daj pewien

niepokój i pewn dziko umysowi i gwatowno charakteru,

która cechuje wszystek lud nadbrzeny.

WIAT STEPOWY.
Przychodzimy do tej czci naszej prowincyi , która stanowi

przechód do krain stepowych i w pewnej czci naley ju do

nich. Ju wprzódy zrobilimy t uwag , któr teraz powtarzamy,

i oddzielne krainy, które charakteryzuje coraz inny wiat me-

teorologiczny, nie daj si tak cile rozgranicza na karcie
,
jak

ciaa polityczne , bo jedna sfera przepywa tu w drug i ze zlewu

przeciwnych ywioów powstaj znowu oryginalne miejscowe

zjawiska.

Prócz podogi geologicznej bdzie w naszej prowincyi gówn
cech krain stepowych wiatr panujcy wschodni , zim nader ostry,
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wiosn bardzo suszac}-, latem spieky, w jesieni tylko nieco ago-

dniejszy. Ztd te jest tu zima cika, zawalna, wiosna póna,

chodna i niestaa , a na scbjiku suctia , spieka i gorca równie

jak lato, jesie pogodna, lecz wczenie ju mglista. W ogólnoci

za kraj suchy i niedostatecznie opatrzony w wody.

Zakrelajc granice krain stepowych w jn-owincyi naszej na

karcie, bdzie do nich naleaa poudniowa cz Zoczowskiego,

cae brzeauskie Opole a ku Dniestrowi, cae Podole yf Tarno-

polskiem i Czortowskiem , Koomyj skie czyli tak zwane Pokucie

od ujcia rzeczki Tlóraaczka do Dniestru na midzyrzeczu Dniestru

i Prutu pooone wraz z Bukowin pónocn a po góry Pokucia

i Bukowiny.

Europejski dzia wodny, który si od okolic Lwowa przewija

ku Podolowi pasmem Googór w Zoczowskiem bdzie odgranicza

t krain na pónocy. Ju pierwszy rzut na kart okazuje , i
z maemi wyjtkami niektórych okolic pooonych na opaku jest

caa ta kraina waciwie pochylon ku sonecznej stronie, a e
nadto jeszcze spodni pokad tej krainy jest skalisty, przepuszcza-

jcy wody, e j ca okrywa czarnoziem najyniejszy, e bdc
wysoczyzn

,
jest av pagórl^ach znacznie nad poziom morza wynie-

sion i przeoran gbokimi , ciepymi doami : ztd te jest to

waciwa kraina rolnika, ozimych zasiewów, cukrowych rolin,

hreczek i rolin stepowych o wielkim liciu , które bior z powie-

trza najzuaczniejsz cz pokarmu swego. Pod wzgldem jednak

rónic miejscowych da si ona podzieli znowu na kilka okolic

pomniejszych , które odrbn bd miay cech.

Do pierwszego oddziau bdzie naleaa cz Zoczowskiego,

pooona na poudniowych stokach pasma Googór, cale Brzeaskie

i Tarnopolskie. Rzeki wszystkie maj si tutaj na poudnie ku

Dniestrowi, jak si caa ta okolica pochylia ku sonecznej stronie.

Na pónocy jest ta okolica wicej jeszcze lesist okoo ródowiska

rzek , ale opóln tem bardziej , czem si dalej posuniemy ku

poudniowi lub na wschód, t. j. czem bardziej ulega wpywom
stepowym , które niesprzyjaj rolinnoci lenej lecz wywouj
zjawisko waciwej , odrbnej flory Podola. Lasy s tu mieszane,

panujcy jest db , wszake w Brzeaskiera jeszcze pokazuj si

buczyny, które z terasów dniestrowych w Stryjskiem spuszczaj
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si dugiemi kosmami z gór, przeskakuj dolin Dniestru i mie-

szaj si z dbinami w Brzeauskiem i Tarnopolskiem. Mówilimy

powyej , e dolina Dniestru na przestrzeni od Komarna do Halicza

stanowi to przejcie z krainy górskiej i chodnych pónocnych

równin do stepowej , jako przypadaj wanie na to stanowisko

buczyny, które charakteryzuj rolinno rodkowej Europy i zle-

waj si tutaj z podolskiemi dbrowami na sonecznej stronie

brzeaskiego Opola. Podobnie oryginalnem zjawiskiem s take

w tych okolicach tak zwane tuste dniestrowe pasze, pooone

na ujciu Stryja i wicy w okolicach ydaczowa i u-
rawna. Te tuste pasze zasuguj na uwag i pod wzgldem

gospodarskim
,
gdy stanowi waciwe bogactwo okolicy.

Równo i>rawie z lepsz ziemi av Brzeaskiera i Tarnopol-

skiem ustaje tutaj i lepsze gospodarstwo. Podozmian jest ju

rzadki , a waciwie stoi jeszcze caa uprawa ziemi na trzypolowym

podziale w caej krainie stepowej. Grunt wszystek jest pszeniczny

i hreczany z maemi wyjtkami poudniowych stoków pasma Go-

ogór na pónocy, gdzie si miejscami i chude okazuj glinki.

Ciepe doy, w których rzeki pyn ku Dniestrowi Opolem

brzeaskiem i tarnopolskiem Podolem, s czemraz gbsze i

wsze, czem dalej si posuniemy na wschód. Rzeki s tutaj

groblami ujte, a ztd tworz si oryginalne uamuliste doliny,

które maj bujn zupenie odrbn rolinno wodn i botn.

Zbocze tych jarów porastaj poniej sadami a powyej mieszanemi

lasami , które daj widok okolic górskich na mae wymiary,

W tych stawach, które s koniecznym warunkiem osiedlenia, ywi

si wielka masa ryb najlepszych, które wraz z mynami stanowi

tutaj miejscami jedno z gównych róde dochodów z dóbr. Na

nich wychowuj si bez wielkiego zabiegu take stada swojskiego

ptactwa, które przy urzdzonem gospodarstwie bdzie kiedy sta-

nowio wan gal dochodu. Rasa byda siwego naley tu ju
do podolskiego

,
podobnie jak chów szlachetnych koni ma tutaj

to znaczenie , które maj w zachodnich okrgach naszej prowincyi

owce i bydo poprawne. Od lat dwudziestu przeszo poprawia

si znowu rasa koni krajowych rolejszej miary, a ten postp

byby nierównie wikszy, gdyby znaczniejsz mas krwi szlachetnej

puszczono w obieg bez wzgldu na indywidua. Wypadaoby nie-
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czyci rebców, lecz i)0 kadym ogierze bez wyboru po kilka

przechowywa. To byby jedyny sposób podniesienia rasy w caym

kraju , bo poty sawne konie w Polsce byy, póki w kadej choby

najmniejszej stajni chowano wasnego ogiera. Cz pónocna

Tarnopolskiego i Brzeaskiego jest wicej wietrzna i zimna od

poudniowych czci wicej ku Dniestrowi zblionych , wysoczyzn

Podola i Opola góruje tutaj bowiem. Wiosna poczyna tu si

niekiedy o trzy tygodnie póniej z powodu znacznego wyniesienia

nad poziom morza, jiierwsza wiosna bywa niekiedy bardzo pikna

i ciepa, lecz gdy w górach Bukowiny i Pokucia niegi taja

poczynaj, zwraca si nagle wiatr zimny poudniowy od gór a

z uim powraca ostre zimno i pluty wiosenne, które tak przykr

czyni na Podolu w innych okolicach tyle mi por roku.

Pomidzy ciei)ymi doami wszake a wierzchowin Podola

zachodzi wielka rónica , i po doach , kdy tu si przecigny

wszystkie siedziby, obsiewa ju lud czstokro ogrody, pkaj
wierzby i sady, kiedy na wierzchowinie w opolach zamróz trzyma

w ziemi lub rozkal wiosenna ze wsi wyruszy niedaje. Na wio-

sennym ostrym wietrze obsycha ta rozciecz nagle , zimowa gruda

zamienia si w letni
,

jak w ogólnoci mona to powiedzie o

ziemiach stepowych , i rozciekaj prdko a tej i kamieniej

prawie bardzo nagle. Gospodarz polega tu wycznie prawie na

urodzajnoci ziemi , ztd te na pochybne lata bywa tu niedobór

zupeny. Chów byda i koni jest tu bardzo znaczny, lecz miejscowo

przechowane bydo nie wystarcza jeszcze na potrzeb stajen Icrajo-

wych. Ziemniak i koniczyna cierpi tu pod wpywem stepowego

klimatu i niedarzy si tak dobrze, jak ród gór lub w zachodnich

okrgach naszej jtrowincyi. Ztd te nie s tu gorzelnie waciwie

na swojem miejscu , zwaszcza
,

gdy brak lasu stoi na zawadzie,

a to tak dalece, i wszystek lud prawie opala si po najwikszej

czci som. Na wapiennych zl)oczach podolskich jarów darzyaby

si wybornie esparseta, a na suchej wierzchowinie stepów wartoby

sia miasto koniczyny lur-ern, do tego wszake jeszcze daleko,

bo mao rk , a wiele chleba i ziemi. Trudnoci
,
jakie rolnictwo

miao w innych oliolicach kraju naszego do pokonania, trzebic

asy lub odjaowiajc pusty wrzosowe, nie kady tu adnej tamy

gospodarstwu, ale cay ciar jego way tu na bydle i oraczu,
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bo ziemia jest bardzo tust , cik . ma nader mao piasku

w sobie
,
jest rzadko kiedy w potrzeb skrusza a chwast da si

jedynie wytpia gbokiem oraniem. Ztd te pugi wielkie, oranie

w skad nie osobliwe , lecz gbokie , stosownie do wysoko poo-

onych gruntów i maej wilgoci w powietrzu i ziemi. Jak daleko

sigaj rzdy tych stawów wzdu ocieplonych jarów, jestto ju
kraina stepowego i wodnego ptactwa; na niej niektóre si tu

w wielkiej przechowuje liczbie i ruchem swoim na zwierciadach

wód i przelotem swoim na erowiska nadaje waciwy wyraz fizyo-

gnomii kroju. Dropie, pardwy, dzikie gsi, susly i chomiaki

przechowuj si tu na stepach , a okoo stepowych jeziorek kry
wodne ptactwo w nieprzeliczonych gromadach po zarosych stawach

gniedce. Na lini tych stawów przypadaj take raale i wielkie

wdrówki pónocnego ptactwa, gdy na cieplice leci, lub z cieplic

powraca. Eabd cignie tdy caemi stadami , czsto gniedzi

si nawet na powiliszych stawach, nie rzadko zdarzy si take

widzie tutaj i pelikany. W czystem polu polowanie na charty,

Ictórc gracz stepowy wodzi
,

po krzakach i zboczach jarów j^je

w norach liszka i borsuk, a na stawach i groblach polowanie na

ptactwo, jakiego nigdzie nie ma.

rodki komunikacyi wszelkiej s tu w tej okolicy bardzo

utrudnione , bo rzeki groblami ujte nie s wcale splawne , a drogi

wyjwszy jednego bitego gocica z powodu cikiej ziemi bardzo

utrudnione ju po lada deszczu. Ztd te niemoe ta okolica

korzysta^waciwie z bogactwa swej ziemi, bo wszystko idzie tu

na osi — a odstawy dalekie, bo a do Lwowa, do Bugu lub do

Dniestru, gdzie si dla niej dopiero spaw poczyna lub sprzeda

znachodzi. Przez ni przechodzi tak zwany woowy gociniec,

który jest niepraktykowany prawie w czasie sotnym dla transpor-

tów zboa ku zachodowi, równie jak myta znaczne na bitym go-

cicu s przyczyn , dla której transporty id z krajowymi podami

jako to: zboem, miodem, potaem somianym i skórami, prywa-

tnemi drogami. Ceny zboa i w ogólnoci podów krajowych s
dla tych przyczyn tutaj zwykle nizkie i tylko w leciech nieurodzaju

znaczniejszego zachodniej czci naszej i^rowincyi opaca si wywóz

zboa przy tak utrudnionych przeprawach dostaw. Lud mógby
tu by waciwie zamony, ale jako domator i przy braku wszel-
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kich rodków owiecenia jest ciemny i ni;'lo korzystajcy z bogactwa

swej ziemi. Chodzi dobrze kolo pszczó zbiu'ajcych szczególniej

na hreczkach , lipach i bodiakach stepowych poytki swoje.

Przy wielkim dostatku paszy chowa stosunkowo ma ilo
byda, uieumie chodzi koo nabiau i przechowywa inaczej

cielt, jak zostawianiem takowych przy krowie. Owca chowa si

tu jeszcze po staremu kuszata razem z bydem i komi w okol;

rasa kapouchej nierogacizny, szczególniej szczeci srokatej lub

zupenie biaej zasuguje na uwag i rozmnaanie w innych

okolicach.

2) Do drugiego oddziau krain stepowych, bdzie naleaa

ta cz stanisawowskiego obwodu i cae Czortkowskie na tej

przestrzeni, kdy przypiera do leviego brzegu Dniestru graniczc

na pónoc z Brzeaskiem i Tarnopolskiem. Co do istoty swej

natury nie róni si ta okolica od poprzedzajcej prawie w niczem,

tylko o wszystkie zjawiska s tu wyej potgowane. Kraj jest

cieplejszy, yzniejszy i stepowe roliny szerokiego licia jak hreczki,

kuknruzy, tytonie, tudzie roliny tykwowe {dynie, kawony) upra-

wiaj si tu ju w czystem polu. Ciepe jary staj si tem cie-

plojszemi, czem bliej s przysunite do doliny Dniestru; ju
tutaj napot3-ka si czsto na znaczne plantacye buraków równie

jak i na any , którego ta okolica dla caej naszej prowincyi , a

nawet dla zagranicy dostarcza.

Pod wzgldem geograticznego rozdzielenia rolin w Europie

przypada na t okolic wana liuija , bo waciwie linijA pónocna

powszechnej uprawy wina i kukuruzy, a jeeli j zechcemy ledzi

na tej maej przestrzeni, wic bdzie j odznaczaa granica po-

cignita na karcie od Niniowa na Tuste poniej Skay nad

Zbruczem. Poniej tej linii dopiero poczyna si uprawa take

tytoniu , woskich orzechów i w ogólnoci owoców szlachetnych,

lubo uprawa kukuruzy w ogrodach pocigna si jeszcze dolin

Dniestru w gór a po urawno . i zlewa si razem z linij bu-

czyny i tustych pasz dniestrowych
,
podobnie jak si tam zetkny

granice trzech wspomnionych oddzielnych krain. Zreszt za co

do wszystkich inny.:h stosunków jest ta okolica ze wszystkiem

podobna do górnego Opola i górnej czci Podoa. Na jedno

wszake ogniwo w plastyce tych krain musimy zwróci uwag,
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które je czy z sob i z waciw Bukowin na Zadniestrzu.

Jestto jedno z pasm górzystych, lece midzy Seretem a Zbruczem,

tak zwanych gór Miodoborskich, które lud Toutrarai nazywa.

Pasmo to gra w klimatologii Podola wielk rol
, po za niem

bowiem na wschodzie wystpuje ju stepowa natura w caym wy-

bitnym charakterze, gdy na zachodzie jego wyjtkowo tylko

pokazuj si dopiero pojedyncze stepowy obszary na wierzchowinie

pomidzy dwoma rzekami zawsze lece, jak jest step Pantalichy,

jak s Strusowskie i Chorostkowskie stepy. Tak le po za pa-

smami Toutrów step zielony, Bbnowiecki, Zbrucze na ródowiskach

tej rzeki i t. d.

Pasmo Toutrów poczyna si na pónocy jeszcze na lenym

obszarze górnego Bugu w okolicy Szczurowic maym wzgórkiem

porosym sosnin , i przechodzi nastpnie na poudnie Zoczowskim

w obwód tarnopolski po nad Skaatem pomidzy rzekami Seretem

i Zbruczem. Wysok cieklin przypiera o wyniose brzegowiska

Dniestru i wznosi si po prawym brzegu Dniestru na obszarze

Bukowiny w maem pamie górzystem zachowujc cigle kierunek

z pónocy ku poudniowi. Najwyszym punktem tego pasma jest

ju na Bukowinie góra, Horodyszczem zwana, w której poudniku

ley Sadagóra. Pasmo to przybiera na obszarze Bukowiny cha-

rakter gór waciwych i to dla tego mówimy tu o nim z osobna,

gdy niema nic wspólnego z krainami stepowemi, bdc tylko

plastycznem ogniwem, czcem Bukowin równ z wysoczyzn

Podola , lubo na Bukowinie traci to pasmo swe nazwisko , i nie

nazywa si ani Toutrami. ani Miodogórami, naley wszake do

wspólnego systematu z tymi, jak jest wspólnego geologicznego

pochodzenia.

3) Od tego pasma posuwajc si na zachód midzyrzeczem

Dniestru i Prutu lega stepow^a Bukowina , która dalej na zachodzie

przechodzc w Pokucie, przypiera o podgórza Bukowiny górzystej

i góry Pokucia. Na zachodzie odrzyna si ta kraina dolin obu

Bystrzyc i Tumaczka rzeki.

Cay ten oddzia krain stepowych na midzyrzeczu Dniestru

i Prutu pooony, róni si tem waciwie od Podola i Opola,

e mu za poldad spodni suy gips, na którym lega warstwa

czaruoziemu urodzajniejszego jeszcze nierównie od ziem podolskich
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a równajcego si ziemi poberezkiej
,

jak jest w istocie kraj ten

pobereem. ledzc dalej na zachodzie po za dolinami obu

Bystrzyc ogromne pokady tych gipsów, znachodzimy one porozry-

wane w sposobie wysp , których ostatnie kpy skaliste pokazuj

si jeszcze na poudniu ode Lwowa w okolicy Szczerca.

Bukowina stepowa i Pokucie równe jest prawie pooone na

sonecznej stronie, bo spadki tego midzyrzecza ku Dniestrowi

s krótkie i nage, a gówna pochyo krainy ma si ku Prutowi,

co si niemao przykada do jej ocieplenia; a gdy nadto dalej

jest posunita ku poudniowi od Podola, wczeniej bywa tu wiosna,

gortsze jeszcze lato , lecz razem i nierównie mocniejsza zima.

Na midzyrzeczu Bukowiny znikaj prawie lasy zupenie , wyjwszy

górujce pasmo lesiste w okolicy Kocmania , wicej troch jest

lasu na Pokuciu równem , lubo w ogólnoci s to tylko mae
dbowe wiece , które si maj do sch3'ku. Piolinuo wyniosego

pnia jest po zacisznych wdoach zupenie podobn do rolinnoci

podolskich i ukraiskich futorów, i koncentruje si tu na dwie

mae oazy wród stepów.

Na Bukowinie stepowej jest ju gospodarstwo zupenie stepowe,

zastosowane gównie do chowu byda. Cz stepów si kosi,

cz stepów si spasa, zasiewy s po najwikszej czci tylko jare,

gdzie niegdzie tylko wida kawa oziminy, a caa sia uprawy

jest pooona w kukuruzy, któr yje caa ludno miejscowa a

nawet i cz ludnoci górskiej przez rok cay. Lud sieje tu

zwj-kle czsto nawlok t. j. orzc raz a siejc dwa razy w dwóci

leciech, co najlepsz daje miar niskiego stanu gospodarstwa i

wielkiej urodzajnoci ziemi. Rasa byda i koni jest tutaj ju

wooska. Ko i wó narowisty i pochmurnego oka. Wsie s
bardzo rzadkie , mieszkania ludu bardzo czyste , lubo niewielkie,

dostatek chleba wielki. Lud dobrze odziany w suknie, które sam

wyrabia trzymajc znaczne stada krajowych owiec , a strój kobiet

ma ju co oryjentalnego w sobie, podobnie jak cae te krainy

zwróciy si ku wschodowi i biegiem swych rzek i dnoci
umysow swoj. Gospodarstwo pól dworskich jest znacznie lepsze,

zwaszcza, czeni dalej si posuniemy ku zachodowi na obszarze

tego midzyrzecza od Bukowiny na Pokucie. Zaprowadzenie go-

rzelni zmusza do pewnego podziau pól i podobnie jak na Podolu
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poczynaj i tutaj ju po czci uawoz pola dla uprawy ziemnia-

ków, które si wszake nigdy dobrze darzy niechc, jako w nie-

waciw przeniesione stref. Wicej zastosowana czyli raczej

zupenie zastosowana do natury tej krainy jest uprawa cukrowych

buraków w pónocnej i zachodniej czci Koom}"jskiego , mianowicie

za w okolicy Tumacza. Ogromne obszary s tutaj uprawne

w sposób wzorowy t cukrow rolin , a fabryka cukru w Tuma-
czu jest najchlubniejszym tego rodzaju zakadem w kraju naszym

i urzdzona na tak skal , e jej nawet niema z czera porówna

w tej gazi industryi nietyko w kraju, ale i za granic. Uro-

dzajno caego tego oddziau ziem stepowych w kraju naszym

staaby si dla niej samej ogromnem bogactwem , gdyby ta okolica

miii la wicej wody, bya wicej osiad i miaa dokd pozbywa

swe pody, zwaszcza gdy si podug nowych widoków ekonomii

politycznej pokazuje , e najatwiejsze jest wyywienie ludnoci

kukuruz w latach godu , którego to ziarna mogaby Bukowina

wraz z Pokuciem i jedn czci Podola dostarcza dla znacznej

czci naszej prowincyi przy uatwionych rodkach komunikacyi

i lepszem gospodarstwie. To samo , co si o tym oddziale krain

stepowych rzeko , daje si take odnie do szerokich otwartych

równych dolin
, pooonych wród gór Bukowiny poudniowej i

na tern koczymy oddzia stepowych krain w prowincyi naszej,

która, jak si z tego ogólnego zarysu okazuje, skada si z trzech

oddzielnych krain yjcych nadto jeszcze najmniej w trzech

oddzielnych stuleciach.

Pod wzgldem gospodarskim zbierajc tedy krótko to , comy tu

rzekli, jest w ogólnoci jedna cz naszego kraju ziemi owsa,

Ijaszy i lasu, druga waciwie Icrain yta i lasu, trzecia krain

pszenicy i pastwisk stepowych. W miar miejscowego ubóstwa

podnosi si gospodarstwo i przemys,—w miar wikszej urodzajnoci

ziemi przemys czowieka jest mniej czynnym, a rolnictwo niepozbywa

si pieluch, — kdy ju zboe w stertach skadaj, poczyna si kraj

chlebny, — gdzie go skadaj w polu , tam jest go wicej jak podo-

statkiem. Gdzie rk dosy , chude ziemie , — gdzie dosy chleba,

mao rk, a wszdzie brak naleytych rodków komunikacyi i dróg

wywozowych. Przy znacznej bardzo produkcyi podów krajowych czsto

wielki niedostatek miejscowy i ogólne ubóstwo, bo to, co kraj pozbywa
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i wywozi , niepokrywa potrzeb tych które ma i tego co sprowadza,

ztd rezultat, e yje z kapitau. Ze zasz zmian stosunków

wociaskich upada produkcya rolnicza; bo wocianin nie by,

nie jest i kto wie czy kiedykolwiek bdzie producentem . lecz

jest konsumentem.

Dla produkcyi rolniczej , która równie zawisa od upi'awy

gruntów wacicieli wikszych , brak jest wkadkowego i obrotowego

kapitau, i bez tej dwigni trudno eby kraj móg korzysta

z ulepsze , które czas przyniós , eby móg zastpi brak upadej

robocizny i postawi produkcya rolnicz na wyszym stopniu, lub

powróci do dawniejszej.

Nieograniczone suebnoci lene , i w ogólnoci nieustalone

posiadanie wasnoci zagraa na przyszo zupenem zniknieniem

lasów, a chaupnicy i zagrodnicy wyrosn w krótkim czasie na

proletariat rolniczy, który wicej jeszcze zwyk ciy na spoe-

czestwie , ni proletaryat fabryczny.

Naga zmiana stosunków wociaskich , która w lad gwato-

wnych nastpia wstrznieu , zwolnia bardzo wzy odwiecznego

spoecznego skadu , a brak moralnych pobudek daby si tylko

zastpi nadaniem religijnego kierunku gminowi wiejskiemu , i roz-

szerzeniem owiaty za pomoc szkóek w niszych warstwach spo-

eczestwa, czego si susznie po urzdzeniu gminy i postpie

czasu w duchu nowych instytucyi spodziewa nalej^
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CZSC IV.

PRZEPRAWY PRZEZ GRZBIET PÓNOCNYCH KARPAT I GOCiCE

U ICH STÓP ROZSNUTE.

GOCICE MUROWANE CZYLI CESARSKIE DROGI.

1) Tak zwany gociniec Wiedeski czyli gówny
trakt handlowy, poczynajc],cy si na zachodzie u granicznego

miasta Biay, przerzyna cay kraj wzdu w kierunku ku wschodowi

i jest poprowadzony z Biay na Kty, Wadowice, Mylenice,

Bochni, Wojnicz, Tarnów, Pilzno, Ropczyce, Rzeszów, acut,

Jarosaw, Radymno, Przemyl, Mociska, Sdow Wiszni i Gródek

do Lwowa, a ztd na Kurowice, Zoczów a do Brodów. Prze-

strze od Biay do Lwowa wynosi 54 mil— od Lwowa do Bro-

dów 12.

2) Drugi gówny gociniec , tak zwany Karpacki, poczyna

si na zachodzie równie od granicznego miasta Biay i jest po

najwikszej czci zrazu samemi górami prowadzony, a od poowy

dalej na wschodzie samym kracem Podgórza cignie si z Biay

na ywiec, Maków, Jordanów, Tymbark, Limanow, Scz Nowy,

Grybów, Gorlice, Jaso, Krosno, Rymanów, Sanok, Lisko,

Ustrzyki, Chyrów, Starsól, Sambor, Drohobycz, Stryj, Bolechów,

Dolin, Nadworne, Delatyn, Koomyj, niatyn, Czerniejowce,

Sadogór do Nowosiliey.

Cay ten gociniec od Biay a do Sambora jest poprowa-

dzony czci na dziay gór, czci dolinami rzek, dopiero od

Sambora a do Czerniowiec oznacza linia tego gocica kraniec

pónocny Podgórza. Podobnie jak gociniec Wiedeski jest take

poprowadzony kracem Podgórza od Biay a po Jarosaw, Rady

Dziea W. Pola. Tom. VI. 6
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mno i Przemyl. Oba te gocice : Wiedeski i Karpacki prze-

rz3'naj wzdu krain na pónocnych stokaci Karpat pooon i

s, niejako gówn osi, o któr ^dopiero przypieraj wszystkie

inne drogi komuuikacjjne
,
prowadzce od nicli na pónoc ku Wile

w Lubelskie i na Woy , a na poudnie ku Wgrom do Siedmio-

grodu i Multan. Pomidzy obydwoma temi gównemi gocicami

przerzyna cz kraju poprzek gociniec:

3) Tak zwany wojsko wy, zakryty, take niekiedy goci-

cem Sanockim zwany, ten przytyka do Wiedeskiego gocica

w Przemylu i cignie si ztd na Dubiecko , Barycz , Jasiennic,

Dukl, Barwinek na Wgry do Komarnik, Bardiowa i Preszowa.

Wszystkie te trzy gocice s z sob na poprzek poczone

krótszemi liniami dróg murowanych , które ogóem poczynajc

si od Wiedeskiego traktu wi si rodkowo wojskow drog

i za jej porednictwem, lub czstokro wprost przerzynaj kraj

w kierunku z pónocy ku poudniowi
,

prowadzc ku Wile

i w Lubelskie, lub na Wgry i do Siedmiogrodu przez góry. Do

tych nale:

a) Gocice prowadzce ku Wile, w Lubelskie
i u a Woy.

1) Droga, prowadzca z Kt ku pónocy do Owicima
z bocznemi strzaami , które id poniej Owicima ku Wile

jedna od Owicima do wioski Dwory i do Wisy, a druga od

Babic ku Wile.

2) Drugi gociniec poczyna si od gównego Wiedeskiego,

traktu przy poczcie w Izdebniku i prowadzi ku pónocy na Mogi-

lany do Podgórza i Krakowa.

3) Trzeci gociniec poczyna si od Gdowa na Wiedeskim

trakcie i prowadzi do Wieliczki ku pónocy na Dziay — tu dzieli

si na dwa inne, z których jeden prowadzi z Wieliczki na Nie-

poomice do Wisy, i zwany jest solnym gocicem, drugi

z Wieliczki na Podgórze do Krakowa.

4) Czwarty gociniec, take solnym zwany, poczyna si od

Wiedeskiego traktu w Bochni , cignie si z poudnia ku pónocy

i przypiera powyej Ujcia Solnego do Wisy.
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Na maej tedy przestrzeni , bo od Owicima do Ujcia-Solnego

czy si prawy brzeg Wisy z tralitem Wiedeskim czterema

gównemi gociecami o trzeci pobocznyci strzaaci, a zatem

w siedmiu punlitach. Caa dalsza przestrze od Ujcia-Solnego

a do granicznego Tomaszowa jest z dróg murowanych ogoocona

i dopiero we Lwowie przytyka znowu gociniec bity do gównego

Wiedeskiego traktu, który

5) prowadzony jest ku pónocy na Kulików, ókiew, Raw,

do Tomaszowa i Zamocia.

6) Ostatni w kocu gociniec prowadzcy od traktu Wie-

deeskiego ku pónocy, wchodzcy waciwie w kierunek linii

gównej handlowej przerzynajcej kraj od zachodu ku wschodowi,

poczyna si od Zloczowa; idzie na Sasów, Podhorce do Brodów,

a ztd do Radziwiowa i na Woy.

h) Gocice czce gówny trakt Wiedeski
z traktem Karpackim.

1) Gociniec ywiecki, który w jednej czci, bo na prze-

strzeni od granicznej Biay a do ywca przypada na lini kar-

packiego gocica, ten cignie si tedy z pónocy ku poudniowi

od miasta Biay na ywiec , Kamenic do Wgier i przerzyna

Beskid Szlski w punkcie, gdzie si styka Szlzka granica

z Wgiersk.

2) Gociniec Andrychowski poczyna si od Wiedeskiego

traktu w miecie Andrychowie
,
prowadzi na poudnie przez grzbiet

polskiego Beskidu i gór Kocierz, spuszcza si w dolin Soy,

gdzie si znowu czy z traktem Karpackim i dopiero opisanym

ywieckim gocicem prowadzcym do Wgier.

3) Gociniec Winicki poczyna si od traktu Wiedeskiego

w Bochni i prowadzi z pónocy ku poudniowi na Winicz do

Scza Nowego
,

gdzie si z gocicem karpackim styka. Idzie

okolic górzyst — le utrzymany miejscami.

4) Gociniec Jasielski poczyna si w Pilznie od traktu

gównego Wiedeskiego i prowadzi z pónocy ku poudniowi dolin

Wisoki na Brzostek , Koaczyce , Jaso , migród do Dukli , czc
si po dwakro z traktem Karpackim.

6*
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5) Gociniec Frysztacki nie naley waciwie do murowanych

gociców, lecz zasuguje w tem miejscu na uwag, jako ostatni

gociniec czcy wprost trakt Wiedeski z traktem Karpackim

w zacliodniej stronie prowincyi , dalej bowiem na wschodzie cz,
si tff oba trakty za porednictwem rodkowego wojskowego

gocica. Gociniec tedy Frysztacki poczyna si w Rzeszowie

od traktu Wiedeskiego i cignie si z pónocy ku poudniowi

na Czudec, Styszów i Frysztak dolin Wisoka, a przypiera do

Karpackiogo traktu we wsi Potoku koo Krosna.

6) Gociniec Dobromilski przypada na przestrzeni od Radymna

do Przemyla na lini gównego Wiedeskiego traktu w Przemylu,

styka si z gocicem wojskowym i jest dalej poprowadzony

z pónocy ku poudniowi na Niankowice i Dobromil do Chyrowa,

gdzie si z traktem Karpackim styka. Ten tylko gociniec czy
bezporednio i na najkrótszej drodze wszystkie trzy trakty

gówne.

7) Gociniec Samborski poczyna si od traktu Wiedeskiego

w Gródku i prowadzi na Rudki do Koniuszek i Dniestru, — caa

ta przestrze nie jest nasypywana kamieniem, — dopiero od Koniu-

szek do Sambora prowadzi znowu gociniec bity, który si tu

styka z gównym traktem Karpackim.

8) Gociniec Stryjski poczyna si od Lwowa, jest av prostym

kierunku z pónocy ku poudniowi prowadzony na Mikoajów

i Rozwadów do Dniestru, a ztd do Stryja, gdzie si styka

z gównym traktem Karpackim.

9) Gociniec Brzeaski poczyna si w Kurowicach od

gównego traktu handlowego, przerzynajcego kraj Avzdu zachodu

na wschód idcego ze Lwowa do Brodów, i jest prowadzony

z pónocy ku poudniowi na Przemylany do Brzuchowic. —
Na poudnie od Brzuchowic dzieli si ten gociniec: jeden pro-

wadzi na Rohatyn, Bursztyn, Wojniów i Kausz do Rakowa, gdzie

si z gównym traktem Karpackim czy i bywa solnym Ivauskim

gocicem nazywany, bo prowadzi do up Karpackich , — a drugi

cignie si od Brzuchowic na Narajów, Brzeany, Podhajce,

Manasterzyska do Niniowa nad Dniestrem, a ztd idzie dalej

na Tymienic i Stanisawów do Bohorodczan, gdzie si z gó-
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wnyrn traktem Karpackim styka , — ten to gocmiec drugi bywa

Brzeaskim nazywany.

10) Gociniec Tarnopolski przypiera w Zoczowie do gównej

handlowej drogi, prowadzcej ze Lwowa do Brodów, i jest popro-

wadzony na Zborów, Jezierne, Tarnopol, Mikulice, Trembowl,

Kopeczyce, Czortków, Tuste do Zaleszczyk nad Dniestrem

gociniec ten bywa take Podolskim nazywany,— jest dalej z Zale-

szczj-k poprowadzony od Dniestru przez grzbiet Bukowiskiego

Midzyrzecza do Czerniejowiec, gdzie si czy z gównym traktem

Karpackim. Do tego Podolskiego traktu przypiera gociniec Po-

kucia poniej Tustego
,

jest poprowadzony na miasto Ucieszko

do Dniestru a ztd na Horodek i Gwodziec do Koomyi, gdzie

si styka z gównym traktem Karpackim.

W ten sposób cz si trzy gówne trakty (gówny Wiedeski

handlowy gociniec, — zakryty wojskowy i trakt Karpacki) z sob

poprzecznemi dziesiciu gocicami i kilku krótszemi bitemi

drogami, które na niewielkich przestrzeniach prostujc drog cz
z sob zblione ku sobie gocice. W zachodniej czci prowin-

cyi czy si temi poprzecznemi gocicami trakt Wiedeski

z Karpackim, a punkta, gdzie si najwicej krzyuje gociców,

s tu ywiec, Bochnia i Nowy Scz. rodkowa cz prowincyi

jest najbardziej gocicami osnuta i wszystkie trzy trakty gówne

cz si tu \f okolicy Dukli i Przemyla.

Na wschodzie prowincyi nakoniec jest Lwów gównym punktem

centralizacyi dróg murowanych.

Po opatrzeniu tej siatki gociców pozostaje tylko pozna

jeszcze przeprawy przez pasmo gór Karpackich do Wgier i

Siedmio;^rodzkiej ziemi.

Ws; ystkie drogi, które do tych przepraw prowadz
,
poczynaj

si ogóem od gównego Karpackiego traktu, który si cignie

wzdu gór na caej przestrzeni pónocnych stuków Karpat.

Nie wchodzc w rodzaj dróg, które prowadz do Wgier i

Siedmiogrodzkiej ziemi, czy to bd bite murowane gocice,

czy cowe, prywatne handlowe drogi, czy wreszcie konne tylko,
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lub piesze cieki: oznaczymy je podug obwodów, w których

sig znajduj przeprawy na poudniowe stoki Karpat.

c) Przeprawy do Wgier, do Siedmiogrodzkiej ziemi

i M u 1 1 a n przez pasmo gór Karpackich.

W WADO W ICKIEM
prowadz nastpujce drogi na Szlsk i do Stolicy Orawskiej,

1) Dróka prywatna przytykajca do ywieckiego gocica

w okolicy wsi Bystra, cignie si samym pograniczem Szlska

do wsi Berenuy na Szlsku.

2) Wiejska droga poczynajca si od ywieckiego gocica

w okolicy wsi Sienna, prowadzi na grzbiet Szlskiego Beskidu

na wioski Lena i Lipna po pod gór Skrzyczn , a ztamtd do

róde Wisy, Izdebny i Bukowca na Szlsku,

3) Droga wiejska, przypierajca do gocica ywieckiego

okoo Radziechowy, cignie si opobok drogi dopiero opisanej

po pod gór Barani po nad róda Wisy, ró\me do Izdebny

i Bukowca na Szlsk,

4) Jest ju wyej opisany gociniec ywiecki,

5) Droga z Kamesznicy na Rycerk i Beskid Orawski prowa-

dzca do Wgier, do wican.

6) Droga z Kamesznicy prowadzca do Rajczyi przez Beskid

Orawski do Orawy na Wgry,

7) Droga do ywca, prowadzca w gór dolin potoku

Koszarawy na wsie Jelena i Krzyówka, a potem przez prze-

cz Orawskiego Beskidu po pod kp Babiej-Góry i Pilska do Oraw"y.

Wszystkie te drogi prócz j^ieckiego gocica s wiejskiemi

drókami i mog raczej by uwaane za dogodne konne cieki;

w czasie zimy trudna tam a niekiedy zupenie niepodobna

przeprawa.

SANDECKIE.
Przychodzimy do Tatr ów, które maj wasny systemat

dróg, wychodzcych gównie od gównego Karpackiego traktu od

wsi Rabki, pooonej prawie porodku midzy Jordanowem a Mszan,
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Na Rabk tedy prowadzi gociniec wprost na poudnie na

S. Sobestyan, . Krzy i pasmo Gorze do Nowego-Targu , a

druga droga od tej prowadzi na zachód do Spytkowic i spuszcza

si z Gorca do wsi Orawy na Wgry. Jest to droga handlowa

w czci tylko murowana. Z Nowego-Targu rozchodz si znowu

drogi i w czci bite gocice, jedna prowadzi na zachód z No-

wego-Targu na Ludzimierz , Rogonik i Czarny Dunajec, Nowotar-

sk dolin, a przechodzi do Jabonki na Wgry. Jest to droga

cowa, któr bryki chodz.

Druga droga prowadzi z Nowego-Targu na wschód na Ostrosko,

Charklow , Czorsztyn i przechodzi w Sromowcach Wyszych przez

Dunajec na Spi. Jest to cowa droga, zwana drog popod

zamki, bo cignie si czci Nowotarsk dolin, dalej popod

zamki Czorsztyn i Nidzic po nad Dunajcem, a w kocu prze-

chodzi na Spi.

Prowadz ku samym ju Tatrom z Nowego-Targu dwie drogi,

jedna na Szaflary i Pronin do Kunic Zakopaskich, pod sam
ju cian Tatrów pooonych , a druga z Nowego-Targu na Czarny

Dunajec , Hohoów i Witów do Kocielisk
,
gdzie s take Kunice,

nadto jeszcze czy oba te punkta, pod samemi ju Tatrami lece,

krótki gociniec prowadzcy popod Regle z Zakopanego do

Kocielisk.

Przez grzbiet samych Tatrów w Sandeckiem
prowadz nastpujce cieki

:

1) Kozia cieka prowadzca na konfederackie szczoty,

kdy Konfederaci Barscy przechodzili do Wgier. cieka
ta suy dla pieszych z trudnoci, i jest znana tylko strzelcom

dzikich kóz.

2) Druga cieka prowadzi z Kocielisk w gór wyomem
Czarnego Dunajca po pod Smereczyny, zostawiajc po prawej turni

Pyszn do Wgier.

3) Trzecia cieka prowadzi z Kocielisk tyme wyomem
Dunajca Czarnego w gór po pod Tomauow Polsk na przecz

Tomaniarsk , na Wgrzech zwanej Wiercich , — te dwie cieki

ostatnie s najwicej praktykowane, wszake tylko w miesicach

letnich przystpne dla ludzi pieszych.
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4) Prowadzi z Zakopanego w gór ku ródom Biaego

Dunajca, kolo Gsieuicowyci stawów przez przecz Beskidu

Polskiego po pod turni winica w' dolin Wiercichy na

Wgry.

5) Pita cióka jest to naprzód wozowa droga, prowadzca

z Nowego-Targu Avzdu r/eki Biaki, na wie Biak i Bukowin

do Morskiego Oka, zkd dwie piesze cieki bardzo utrudnione

i mao praktykowane prowadz do Wgier.

Zreszt jest caa alpejska kraina Tatrów otoczona poziomemi

dolinami dokoa i gociniec Nowotarski czy si na wschodzie

z gocicami Orawy a na zachodzie, jak si rzeko, przechodzi

na Spi. Spiski za gociniec i orawski cz si na poudniu

Tatrów z gocicami stolicy Liptowskiej i okraj wzdu równiny

w ten sposób Tatry na okoo.

Dalsze drogi w S a n d e c k i e m prowadzce do Wgier.

1) Wracamy do drogi popod Zamki, przechodzcej do Czor-

sztyna, zkd dalej prowadzi jedna robiona droga do Krocienka

na Tylmanowa, cko, Jazowsko do Starego-Scza.

2) Droga z Krocienka do Szczawnicy a ztd przez gór

Obidz, wie Obidz i azy do Jazowska, kdy si z Czorszty-

skim gocicem styka i dalej prowadzi do Starego a nastpnie do

Nowego-Scza.

3) Z Nowego-Scza prowadzi do Wgier jedna droga na

Stary-Scz i Piwniczn do granicy Wgierskiej, gdzie jest komora

—

i na tej przestrzeni jest ta droga murowan a dalej cignie si

w gór dolin Popradu czsto na obazy do Piwnicznej przykra

prywatna droga do Moszyny i wsi Wola, zkd na Wgry
przechodzi na wie Kalasz do Bardyowa lub do Preszowa, druga

droga z Piwnicznej prowadzi na Krpak i dziay w dolin Po-

pradu na Spi.

4) Ostatni nakoniec murowany gociniec w Sandeckiem pro-

wadzi z Nowego-Scza wzdu rzeki Kamienicy na Nawojowe,

abowe do Krzyówki, gdzie si na dwa ramiona dzieli, jedno

idzie na Kiynic do Moszyny, drugie na Tylicz do Muszynki do

Wgier,— obie drogi s cowe i nasypyv,ane kamieniem.
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5) Droga prywatna prowadzca na wody w gór dolin, rzeki

Biay Dunajcowej
,
poczyna si od gównego Karpackiego traktu

w Grybowie i cignie si ku poudniowi a do granicznej wsi

Bieliczna, gdzie przez Besldd prowadzi do wgierskiej wsi Rzeczka,

a ztamtd do Bardyowa lub do Preszowa.

DROGI W JASIELSKIEM PROWADZCE DO WGIER.
^ 4--

Wzdu granicy Jasielskiego i Sanockiego a do punktu
,
gdzie

si znowu kraj wznosi zpitrzony pooninami, czyli wyraniej

mówic, od róde Dunajcowej Biay a do róde Sanowej Osawy

opada cay grzbiet granicznego pasma Beskidu i atwe s na caej

tej przestrzeni przeprawy do Wgier, bo z kadej prawie wsi

granicznej prowadzi droga wozowa do Wgier. Wszystkie te

krajowe gocice s ku tej okolicy skierowane.

Gówne przeprawy prowadz w kierunku murowanych gociców

i tych jest w Jasielskiem trzy, prócz dróg prywatnych wozowych.

1) Droga prywatna, poczynajca si na Karpackim trakcie

midzy Grybowem a Gorlicami— prowadzi na Rop dolin tej rzeki

na Ujcie , Haczow do granicznej wsi Blechnarki ; zkd na Wgry
przechodzi przez Beskid do Bardyowa,

2) Gociniec murowany poczynajcy si w Gorlicach idzie

na Skow, Ropic Rusk, Gadyszów do Konieczny, gdzie jest

komora i zkd do Wgier przez Beskid przechodzi.

3) Gociniec bity z Jasa i migroda idcy na Gabów do

granicznej wsi Grab, a ztd na Wgry przez Beskid.

4) Droga prywatna idca od migroda na Kty i wie Polane

na Wgry.

5) Gociniec Dukielski murowany prowadzcy z Dukli na

Barwinek, gdzie jest komora i przez Beskid do Bardyowa

przeprawa.

DROGI W SANOCKIEM PROWADZCE DO WGIER.

1) Jeszcze i w czci zachodniej ziemi Sanockiej atwe s
przeprawy do Wgier z kadej wsi granicznej

,
gówny gociniec

w tym obwodzie w czci murowany, w czci powadzcy na wody

bez mostów, cignie si dolin Osawy w gór. Poczyna on si

od gównego Karpackiego traktu midzy Sanokiem a Lisidem
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we wsi Zagórzu, jest poprowadzony na Tarnaw, Kulaszn,

Szczawne, Radoszyce, Osawic, przez Beskid do Humeunego

na Wgry.

2) Droga prywatna przypierajca do gównego traktu Kar-

packiego w Lisku , w czci tylko robiona — cignie si dolin

Hoczewki na wody, przez Hoczew, Baligród, Kalnic, Cisn do

granicznej wsi Roztoki, gdzie jest przykómorek i przeprawa za

Beskid do wsi wgierskiej Jabonki i Smereka. Do tej drogi

handlowej przypiera jeszcze w Bisny inna droga, która prowadzi

na wie Smerek i Wetlin, a ztd przez grzbiet Beskidu do We-

recka i Uugwaru na Wgry.

3) Lutowiski gociniec pocz3-na si od gównego Karpackiego

traktu we wsi Uhercach za Liskiem, prowadzi na dziay grzbietem

pasma zwanego uków na Czarne, Lutowiska, Smolnik nad Sanem

na Ustrzyki Górne do Woosatego— a ztd przez grzbiet Beskidu

na Wgry do Ungwaru. Do tej drogi przypiera druga, która

prowadzi z Lutowisk na Didiow, Tarnaw do Sianek dolin

Sanu, a ztd przez grzbiet Beskidu do Uszoka na Wgry.

Sianki wszake i przeprawa do Wgier z Sianek ley ju w Sam-

borskiem.

DROGI SAMBORSKIEGO PROWADZCE DO WGIER.

Jak ju wspomniaem, podnosi si ju w wschodniej czci
Sanockiego pasmo granicznego Beskidu,— od wsi Smereka poczynaj

si ju pooniny dalej na wschodzie, siwtrzaj cae pogranicze

od Wgier i utrudniaj przeprawy. Ten sam charakter maj
góry jeszcze w Strj-jskiem i dalszych pooonych na poudniowym

wschodzie pogranicza.

Gociniec murowany Tur ckijest waciwie jedn tylko

drog , która z Samborskiego prowadzi do Wgier. Poczyna on

si od gównego Karpackiego traktu w okolicy Starego Miasta,

i jest poprowadzony z pónocy ku poudniowi na Turk, a prze-

chodzi do Uszoka przez grzbiet Beskidu na Wgry stykajc si

ju za granic z jednem ramieniem traktu Lutowiskiego , który

idzie na Sianki do Uszoka. Dalej na wschodzie za temi goci-

cami jest przeprawa trudna i tylko dla pojedynczych pieszych ludzi

sposobna przez Poowin , Hul i jej przypory.
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DROGI W STRYJSKIEM PROWADZCE DO WGIER.

1) Gociniec murowany Skalski poczyna si od

gównego Karpackiego traktu w Stryju, prowadzi na Rozhurcze,

Synowódzko , Skole , Oraw , dalej na gór Lizi do Klimca,

gdzie jest komora, a ztd do Werecka na Wgry.

2) Droga prywatna cowa, w czasie zimy tylko uywana,

prowadzi od Skolego i Korostowa w gór rzek Oporem na

Hrebenów do Woosianki, gdzie si dzieli: jedna wiedzie przez

wie Haszczowanie przez Beskid do wgierskiej wsi Studenny,

druga z Woosianki na Jelenkowate do wgierskiej wsi Nowo-

sielicy.

3) Konna cieka prowadzca ze Skolego w gór rzek

Oporem na wie Róank i Seneczów— a ztd przez Beskid na

Wgry do wsi Zawujka, jest w czasie zawalnej zimy nie do prze-

bycia, latem trudna.

4) Droga prywatna po Wedzirz robiona — poczyna si od

gównego Karpackiego traktu midzy Bolechowem a Dolin,— prowa-

dzi na Wedzirz do Ludwikówki, a ztd do Wyszkowa przez

Beskid i do wgierskiej wsi Toronia, Jest to droga cowa od

Ludwikówki w gór — lepsza przeprawa w zimie.

5) cieka dla pieszych z Wedzirza i Ludwikówki prowa-

dzca na wody, w czci zawalona omami w gór rzek wic,
przypada na gór Myg, na graniczn polan Jaworowa, Kiczora,

zkd ju droga wozowa prowadzi na dó potokiem do wgierskiej

wsi Polany; tylko w lecie praktykowana.

5) Konna cieka prowadzca z Wedzirza do wsi Jelemni

(mylnie Ilmnie), prowadzi lasami przez grzbiet pasma Pietrosów

(Pietrosoli) do granicznej polany Perechiuskie-Perechiistie — a ztd

do wgierskiej wsi Polany. Praktykowana w miesicach letnich.

7) Konna cieka prowadzca ze wsi Jasienia w gór rzk
omnic do Angeowa, a ztd w gór rzek Mood przez polan

Perechiskie-Perechrestie do wgierskiej wsi Polany,— w czasie

wielkiej zimy nie do przebycia.
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DROGI W STANISAWOWSKIEM PROWADZCE
DO WGIER :

a) cieki suce do przeprawy w czasie zimy i lata pieszo

i konno

:

1) Od Sootwiny wzdu rzeki Bystrzycy do wgierskiej wsi

Brustury.

2) Od Nadworny wzdu rzeki Bystrzycy przez gór Partar

do wgierskiej wsi Brustury prowadzi droga cowa. W czasie

wielkiej zimy jest ona do przeprawy niezdatna.

b) cieka, któr, tyllv0 podczas lata konno przebywa mona,

prowadzi od wsi Zielonej wzdu strugi Maksymca przez

gór Bystr do wgierskiej wsi Brustury.

c) Do znaczne i przetorowane cieki piesze przez granic

wgiersk:

1) Od wsi Zielonej wzdu rzki Zielenicy przez gór Poska

i gór graniczn Doszk do wgierskiej wsi Kóroszmezo, take

Jasinie zwanej.

2) Od wsi Rafajowy cieka prowadzca na granic.

3) Od wsi Popowej Pelanicy cieka na gór graniczn

Doszk do Wgier.

4) Od wsi Worochty wzdu Prutu prowadzi cieka na cow
drog Czarnej-Góry na gór Mamuszesk.

DROGI W KOOMYJSKIEM PROWADZCE
DO WGIER.

a) Droga cowa, a raczej cieka suca do przeprawy w czasie

zimy i lata pieszo i konno, prowadzi wzdu rzek Czarnego Cze-

remosza przez gór Rusk do Avgierskiej wsi Polyanna albo

Leurdina. W czasie zimy nie do przebycia.

b) cieki, które tylko podczas lata konno przeby mona:

Droga cowa prowadzi od wsi abie przez gór Kostrycza,

potem przez Czarn-Gór do Avgierskiej wsi Lachy,

cieka wzdu Czarnego Czeremosza pod Burkut na granic

i wgiersk wie Polyanny.

Od Kosowa i Kut przez wie Krasuiell, gór Skopow,

ukowic, Burkut na granic.
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Od Ucieryk prowadz wzdu Biaego Czeremosza dwie cieki

do "Wgier, jedna przez Hrj'iiiaw, gór Hojczj-n i gór graniczn

Popadi do wgierskiej wsi PoUyanny, druga zaprowadzi wzdu
strugi Hryniawy do Burkutu.

Oprócz tego prowadzi od róde Czarnego Czeremoszu jedna

cieka, a od róde Biaego Czeremoszu druga do Wgier, na

obszarze obu tyc Czeremoszów prowadz owczarskie cieki od

stai do stal, t. j. od jednej owczarskiej polany do drugiej. Miej-

scami s przesmyki i do Wgier; w ogólnoci za jest to najdzi-

ksza okolica w caej naszej prowiucyi , bo na przestrzeni 150

przeszo mil lega tu górska puszcza na granicznym grzbiecie

gór, od Tucholszczyzny w Strj-jskiem poczynajc, a koczc na

granicznem rozdzielu Wgier, Multan i Bukowiny.

cieki tedy na ródowiska Prutu, Czeremoszów obudwu, i

Putilli s zawalone wykrotami, i w ogólnoci nieprzystpne i

niepraktykowane. Samym grzbietem granicznym gór cignie si

linia odwiecznych pustych Czartaków, niegdy strzegcych granic

od zarazy morowej, które jedyny przechoway lad czowieka

w tych stronach, i pierwsze dogodne przeprawy dalej na wschodzie

przez grzbiet gór poczynaj si dopiero znowu na Bukowinie.

GOCICE NA BUKOWINIE.

Pierwszy poczyna si od gównego Karjmckiego traktu pomidzy

niatynem a Czerniejowcami we wsi Berchomet i prowadzi

z pónocy ku poudniowi na poprzek gór z doliny Prutu w dolin

Seretu, ztd w dolin Suczawy i znowu na dziay w dolin

Modawy do Góra-Homory, i ten to gociniec jest waciwie dalszjTn

cigiem gównego Karpackiego traktu, który ich wschodnie

okra skrzyda.

Drugi gociniec, tak zwany stepowy, prowadzi wschodniem

podgórzem Bukowiny okolic nie tyle górzyst, zawsze wszake

prowadzc jeszcze na dziay z doliny Prutu w dolin Seretu , a

ztd do Suczawy, miasta w dolinie Suczawy. Od Suczawy wycho-

dzi poboczna strzaa do Suczawy i czy go w Góra-Homorze

z waciwym gocicem Karpackim , ztd prowadzi ju tylko jeden,

bity gocinec zwany.
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Siegmiogrodzk, drog na dziay wysokie przez modawski

Kimpolung i graniczn, wie Pojana Starapi do Burgo w Siedmio-

grodzie.

Na tem koczymy nasz opis gociców dróg i cieek, pro-

wadzcycli przez grzbiet pónocnych Karpat na wsciodniem ich

skrzydle. Pragnc tego , aby ta ksika moga by przewodnikiem

w przyszych naukowych podróach , zrobi tu jeszcze t uwag,

i gociniec Karpacki jest gównie t^ lini poprowadzony, która

przypada na upy solne, na zakady hutniczo-górnicze i róda
mineralne , e przewija si prawie przez wszystkie dziay podgórza

i spuszcza si do wszystkich dolin Karpackich, e jest niezmiernie

kunsztownie prowadzony, i odsania od Szlska a do Siedmio-

grodu na przestrzeni stu kilkudziesiciu mil najcudowniejsze

widoki przykarpackich krain.

Pod wzgldem tedy poznania okolic górzystych naszego kraju

zaleca si gociniec Karpacki szczególniej, i ju zwyka podró

jest bardzo nauczajc, gdyby si nawet tylko bitego gocica

trzyma przyszo.

Mniej nauczajc dla poznania chodnych, pónocnych równin

naszej prowincyi jest gociniec Wiedeski na przestrzeni od Biaej

do Lwowa, bo cignie si czci prodgórzem, które nie daje

waciwego wyobraenia gór, czci za krajem równym
,

gdzie

jeszcze równiny nie przybray odrbnej i waciwej sobie

fizyognomii.

Dla poznania tedy podmokych równin w naszej prowincyi,

gdyby tylko nawet w pobienej podróy, wypada nadto jeszcze

zwiedza porzecza Wisy i okolice dolnego Sanu, ale bardzo na-

uczajc znowu pod wzgldem poznania krain stepowych jest podró

gocicem bitym, ju od Lwowa poczwszy przez cz Podola na

Tarnopol, na midzyrzecze Bukowiny i podgórzem Bukowiny

górzystej w krainy stepowe a do Suczawy.

Projektowana w kocu linia kolei elaznj na przestrzeni od

Krakowa a do Mutan zwie przykarpackie krainy z reszt

Europy rodkowej i obszary Wisy i Dniestru z obszarem dol-

nego Dunaju.
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CZSC V.

ETNOGEAFIA PÓENOCNTCH STOKÓW KAUPAT.

WSTP.
Do opisu pónocnych stoków Karpat bdzie w koca naleaa

etnografia tych krain, a mianowicie etnografia górali Karpackich,

któr tu stosownie do rozmiarów tego pisma tylko pod wzgldem

geograficznego rozgraniczenia bior.

Nie chodzi mnie tu bjTiajmniej o wyczerpnicie tego przedmiotu,

do którego nie zabrano jeszcze dostatecznych materyaów ; — lecz

chodzi mi o postawienie tego rodzaju poszukiwa na wicej

okrelonem polu, a wic przedewszystkiem o rozrónienie histo-

rycznych i etnograficznych studyów.

Na oznaczenie maych plemiennych grup przjjem nazw
rodów, idc tu za wskazówk najdawniejszych historyków naszych,

a mianowicie za wskazówk Nestora.

Czowiek na stanowisku rodu stojcy naley do natury.

Czowiek na stanowisku narodu stojcy naley dopiero do histo-

ryi ; — ztd wypada w studyach etnograficznych na chwil zapo-

mnie zupenie o historyi, — i zapatrzy si tu na czowieka,

raczej z fizycznej jego strony i ze stanowiska nauk przyro-

dzonych.

Natura dziaa tylko w skupieniu, ztd te zawizuj si na

obszarze zakrelonym naturalnemi granicami wzy rodowe, i to,

co jest krwi, narzeczem, obyczajem, sposobem 3'cia i zarobko-

wania miejscowo z sob powizane , co si ma za co odrbnego,

i od innych za to jest miane, nazywamy rodem.
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O ile tedy historyk badajc miejscowe dzieje narodu , — dzieje

jego plemienne, rozrastania i osiedlania si musi si trzyma dat

cile historycznych : o tyle jest dla etnografa dat, fakt dzisiejszy,

a wic cay ród
,

jak dzi yje i siedzi , bez wzgldu nawet na

history jego osiedlenia. Rodowo ta, która odrbn fizyognomi

ju na pierwszy rzut oka uderza , która niejako organiczn przed-

stawia cao, jak rzeczywicie powstaa gównie pod wpywem
potg natury, rodowo ta , mówi

,
jest wielkim faktem dla etno-

grafa, podobnie jak dla historyka na innem polu jest dokument

historyczny.

Prace etnografa i historyka zejd si kiedy z sob, objani

si nawzajem, i utworz wtedy rzeteln cao, prowadzc do

poznania kraju , ale zanim to nastpi bdzie mogo , — potrzeba,

aeby monograticzne prace na jednem i drugiem polu poprzedziy

ten spotony kaku, na którym tego rodzaju badania dopiero

koczy mona, chcc i pewnym krokiem.

Przeto te ograniczam si tu gównie do trzech wzgldów, i

tak: naprzód, jak natura wpywa na odgraniczenie rodów, jak

si podug rzeby gór zawizuj te wzy rodowe
; p o w t ó r e, jak

si kady ród sam nazywa, lub od innych jest zwany, gdzie osiad,

w którym kierunku si rozrodzi, jak si od ssiednich odgraniczy

rodów? czyli króciój mówic, jaki obszar zajmuje na karcie, i

gdzie go odtd szuka wypada ; — w kocu za ograniczam si

jak na teraz do podania krótkich dat statystycznych caej góral-

szczyzny osiadej na pónocnych stokach Karpat od róde odrza-

skiej Ostrawicy, a do róde Suczawy.

W Karpackich krajach gra rodowo w daleko ywszych bar-

wach, i od nich bior rody przewal ku rónym okolicom wiata,

wprzgnite w kanw oddzielnych narodowoci; najbardziej tedy

nauczajce s dla etnografa rodowe stosunki krain Karpackich,

ztd te poczynam od nich, bo miar ztd wyniesion dadz si

oceni dopiero rodowe stosunki w okolicach
,

gdzie natura nie

wystpuje w tak wybitnych rysach , a gdzie tern samem i wzy
rodowe nie s twardo i ostro zwizane.
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GRANICE GÓRALI — RZUT OKA NA CAE
ICH SIEDZIBY.

Od poudnia jest granic siedzib góralskich grzbiet Karpat,

na którym si dziel, wody pynce na pónoc i wschód ku Polsce,

a na poudniu ku Wgrom.
Od pónocy nie przechodz siedziby góralskie nigdzie rozgórza,

to jest ostatniego wyniosego pasma gór, które si ju czy
z Podgórzem, lub z przylegemi pónocnemi równinami. Góral

jak rolina górska trzyma si gór waciwych i siedziby jego

cz si tedy na pónocy z ssiedniemi tylko wyomami rzek

gównych, nad któremi le zamknite w dolinach porodku

krainy górzystej.

Od zachodu i wschodu w kocu odgranicza si kada okolica,

któr osiad pewien ród góralski górzystemi dziaami od ssiedniej,

osiadej przez ród inny. Miejscowo gra pod wzgldem tego

rodzaju rozgranicze najwiksz rol i obok siy plemiennej pe-

wnego rodu stanowi ona podobno gównie i o liczbie, w której

si rozrodzi i o kierunku, w lvtórym si rozkrzewia, lub dalej

ju rozradza nie moe. Jak sam luk granicznych gór rozpada

na trzy gówne dziay, podobnie dziel si take rody góralskie

na trzy gówne grupy, cilej z sob poczone, lubo nie brak i

tu na ogniwach rodów przechodnich, któremi si z sob cz te

trzy oddzielne grupy.

Do pierwszej przychodzi policzy rody góralskie, osiade na

pónocnych stokach gór Jabonek od róde rzeki Ostrawicy, wpa-

dajcej do Odry a po ródlowiska i wierzchowin Wisy, jest

to ród Górali Szlskich — dalej policzam do niej rody osiade

na podnóu Tatrów i na obszarze zachodnich Beskidów, wic

od granicy Górnego bzlska po wyom Popradu, rzeki prze-

rywajcej grzbiet granicznych gór, pyncej ze Spiu do

Polski.

Dolin tej rzeki oderwane skrzydo gór Jabonek, krainy Ta-

trzaskiej i zachodnich Beskidów stanowi pewn cao w pojciach

natury i podug niej take oddzielamy pierwsz grup tych góral-

skich rodów.

Dziea W. Pola Tora VI, 7 '
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Do drugiej policzamy rody osiade na pólnornyoli stokach

rodkowego Beskidu , od Popradowego wyomu poczwszy a po

wodny dzia europejski , który dzieli obszar Wisy i Sanu od

obszaru Dniestru górnego.

Do trzeciej w kocu grupy bd naleay rody góralskie, które

osiady wschodnie skrzydo gór naszych na przestrzeni od róde
Sanu a po róda Prutu i Czeremoszów obudwu , tali zwan

krain Czarnego-Lasu i Czaruej-Góry.

W ten sposób obejmuje ten granicznik karpackich rodów ca
góralszczyzn wychodzc na zachodzie z punktu, gdzie narzecze

polskie przechodzi w morawskie na górnym biegu odrzaskiej

Ostrawicy, a koczc na wschodzie tam , kdy ostatni sowiaski

ród Hucuów graniczy z plemieniem Rumunów.

odCtRa>^iczenie pojedynczych rodów góralskich.

riKRWSZA ETNOGRAFICZNA GKUPA ZACHODNIEGO SKRZYDA

KARPAT, TO JEST TATRÓW, JABONEK I TRZECH ZACHODNICH

BESKIDÓW.

Poczynamy od Tatrów, puszczajc si naprzód od róde Du-

najców obudwu za ich biegiem a po rozgórze Dunajca , to jest

tak daleko, jak sigaj siedziby góralskie za wod od róde

Dunajców a po Zbyszyce, miasteczko lece w dolinie Dunajca

l)oniej Scza w ziemi Sandeckiej. Na tej przestrzeni napotj^kamy

na cztery oddzielne rod\' góralskie

:

1 ) Po d h a 1 a n i e.

Podhalanie s waciwie rodem Alpejskim, który osiad

pónocn pochyo Tatrów a po dolin Nowotarsk. Na pónocy

oddziela ich pasmo wapiennych sliaek od doliny NoAvotarsldej.

Nazwa ich posza od ha wyniosych, czyli pasz Alpejskich,

pooonych nad górn granic lasów w Tatrach. Z chlub

t nazywaj krain swoj Podhalem , a siebie Podhalanami —
a maj si za najszlachetniejszy ród góralski i s od innych

za to miani
,
jako najswoboduiejsi wród wszystkich. Podhalanin,
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W obcej stronic zapytany: „zkd Góral"? dumnie rzuci gow i

powiada: „z halu!''

Chcc z naukow cisoci oznaczy siedziby Podhalan pod

wzgldem geograficznego rozdzielenia onych, wymieniamy tu z kolei

wszystkie wsie chodnego Podhala.

Nad Dunajcem Czarnym: Kocielisko, Dzianisz, Witów,

Hochoów, Koniówka, Podczerwone.

Nad Biaym Dunajcem: Zakopane, Olsza, Mur. Poronin,

Ratuów, Doratuowa, Zb i Zb-Suchy, Biay Dunajec, Gliczarów,

Baskie , SzaHary.

Nad K o g o n i k i e m : Skrzypn , Midzy-Czerwienne , Maru-

szyna, Zaskale.

Nad Biak: Brzegi, Bukowina, Biaka, Groii, Lenica.

Cae Podhale naleao do Starostwa Nowotarskiego.

2) Nowotaranie.

Nowotaranie, take Góralami od Nowego-Targu i z No-

wotarskiej Doliny zwani, rozsiedli si na przestrzeni tej równiny

wzdu Dunajca i maych rzek , które tu wpadaj do niego , a

kilka ich wsi wspina si jeszcze na poudniow pochyo górzy-

stego pasma, zwanego Gorcem, które dolin Nowotarsk zamyka

od pónocy. Siedziby Nowotaran cign si za wod wskim

pasem wzdu Dunajcowej doliny a po Czorsztyn , kdy si ta

dolina zwa, a poczyna si skaliste pasmo nagich pienin, przez

które Dunajec ciasnym si wyrn wyomem. Na zachodzie

czy si Nowotarska dolina szerok równin z dolin orawsk,

która ju bie wag do Dunaju. Wszake lubo w te strony

kraj jest otwarty, bez zawady nie przecigny si ku niej

Nowotaran siedziby, bo ród kady bierze zawsze wag tylko

za wod.

Nowotaranie mieszkajc po najwikszej czci w równinie,

zachowali pomimo to jednak wszystkie cecny góralskiego rodu,

gdy dolina Nowotarska pooona w ostpie gór prawdziwych

naley pomimo rónicy miejscowej ca natur swoj jeszcze do

krainy górskiej.

Pomidzy sob robi jeszcze Nowotaranie niejakie rozrónienie

miejscowe nazywajc pewn okolic o p a t o w s z c z y z n , bdc
7*
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niegdy wasnoci opatów Cysterskich , którzy pierwsi na pocztku

XIII wieku osiedli te okolice , zaprowadzajc w niej stae siedliska,

religi, obyczaj i rolnictwo.

Ludzimierz, Krauszów, Rogonik nale do opatowszczyzny i

s zapewne najstarszerai osadami tej okolicy.

Do szlachetczyzny czyli dóbr szlacheckich naley: opuszne,

Harklowa, Knurów, Szlembark, Dohuby.

Do królewczyzny czyli Starostwa Nowotarskiego : Staro-Bystre

take Starym Rogonikiem zwane, Czarny-Dunajec , Gronków,

Wróblówka, Dugo-Pole, Ostrowsko, Waksmund, Dzia, Zauczne,

Odrow , Murawczyna, Pienikowice , Pyzówka , Obidowa, Kliku-

szawa, Lasek czyli Trute Niwa, Magdalenówka, Dbno, Maniawy,

Czorsztyn, Siegulin, Mizerna i Kluczkowce.

Ostatnie pi wsi s ogniwem przechodniem Nowotarzanów ku

góralom Pieniskim.

Nowotaranie z dóbr Starostwa Nowotarskiego nazywaj si

take Starocianami , mianowicie za nie mówi nigdy inaczej o

sobie ludzie z Wróblówki i Staro - Bystrego.

Wdi'ujc za zarobkiem i furmanic szeroko po wiecie s ci

mieszkacy Dunajcowej doliny znani pod nazwiskiem „Górali od

Nowego-Targu" w odlegych okolicach Polski, Wgier i dolnego

Szlska.

3) Górale od Pienin, Krocienka i cka.
Nie maj zbiorowego nazwiska i bywaj zwykle tylko tak od

innych nazwani. Siedziby ich cign si po nad ciasnym wyomem

Dunajca. Na przestrzeni od Czorsztyna do Krocienka przerywa

Dunajec naprzód skaliste pasmo Pienin, nastpnie rozszerza

si nieco jego dolina, zostaje wszake zawsze jeszcze dolin po-

przeczn, miejscami bardzo cienion a po wzgórze Dunajcowe

poniej cka, okoo Jazowska, kdy Dunajec wstpuje w szerok

dolin Sandeck.

Ten ród góralski, lubo nie bardzo liczny, ma trzy pomniejsze

odcienia.

Górale Pieniscy, do których waciwie tylko Wysze i

Nisze Stromowce policzy mona—przypominaj postaw i wzrostem

bardzo Podhalan.
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Kranica, ygaszówka, Grywad, Tylka, Hauszoyra, Kro-

cienko miasto, Szczawnice Wysze i Nisze nale do Górali

Krocieskich, Ludzi z ostatnich dwóch wsi nazywaj take

niekiedy Szczawniczanami, a ztd take posza nazwa Górali

od Szczawnic.

Tylmanowa . Ochotnica , Gron , Zabrze , Wietrznica , Zarzece,

Zalesie, Szczawa, Wola-Piskulina , Zbudza, Kamienica, Zazadnie,

Czerniec i cko naley do Górali od cka.

Ród ten góralski jest iirzechodniem ogniwem od Górali Ta-

trzaskich i Nowotarskich do Górali Sandeckich , a wanie dla

tego, e siedziby jego cign si wskim pasem ponad wod na

znacznej przestrzeni. Mona tu si najdokadniej przypatrzy

tytn drobnym odcieniom rodowoci, które si zwolna mieni idc

od wsi do wsi za wod.

4) Sand ecz anie czyli Górale od Scza, z Sandeckiej

doliny, take Równiakarai zwani.

Osiedli ca kotlin Sandeck wraz z przylegemi dziaami

na zejciu si rzek Dunajca, Popradu i Kamienicy w dó a po

Zbyszyce, w gór a po dziay Kaniny, po Jazowsko nad Dunaj-

cem
,
po Rytro nad Popradem

,
powyej Nawojowy nad Kamienic

i po dzia Grybowski.

Wiankiem prawie rozoyy si ich siedziby w tej dolinie i

wstpuj na graniczne dziay a ku ródom tych pomniejszych

rzeczek i potoków, które Dunajec, Poprad i Kamienica uprowadza

z doliny Sandeckiej.

Lud w równinach osiady nazywa ich Góralami od Scza , — s-

siedni Górale nazywaj ich Równiakami przeto , e rozleg osiedli

równin pooon w ostpie gór, rzeczywicie za naley jeszcze

dolina Sandeck do krainy górskiej, a Rówuiaki s przechodniem

ogniwem z rodów góralskich do podgórskiego ludu co do sposobu

ycia, obyczaju i postawy swojej.

Robi tu uwag, i Równiaki Sandeccy granicz na zachód

z Góralami od cka, ztd te przybieraj od tej strony nic tak

dorazu owe cechy wybitne, które ich charakteryzuj. Mówi tu
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O wsiach na pónncych '^tokaoli Obidzj- górj- pooonych , i na

pónoc po lewym brzegu Dunajca poniej Jazowslva. Tó samo

da si zastosowa i do pogranicza poudniowego, gdzie si stylcaj

Sandeccy Górale ze Spialcami,

W miar tego . jak si graniczne dziay doliny Sandeckiej

pochylaj ku niej i przechodz w równin , coraz wybitniej wyst-

puj rodowe cechy Sandeckich Równiaków.

Wsie do nich nalece s nastpujce : Biegouice , Chomrauice,

Kamionka, Mcina, Mystków, Nawojowa, Pisarzowa, Nowy-Scz

(26 wsi z ludnoci 5857, a 3628 w miecie, razem 9486),

Tgoborza, Wielogowy, Zbyszyce, elenikowa, Przyszowa, Ja-

zowsko. Barczyce, Czarny-Potok , ukowica, Stary-Scz (3 wsie

779, miasto 381G — 4595j, Kanina, Jastrzbia, Siedlce, Mogilno,

Ptaszkov>'a.

Wspomnie tu potrzeba bdzie jeszcze o osadach niemieckich

w dolinie Sandeckiej. *)

Niemcy, czyli jak ich Górale nazywaj miejscowo „przyjci",

od pówieku dopiero tu osiedli, zmieniaj powoli swój strój,

jzyk i obyczaj, zachowujc wszake wyznanie luterskie i rolnictwo

lepsze.

Siedziby czterech odgraniczonych rodów góralskich le na

jednej poaci, to jest nad t sam wod i lubo miejscowo wyo-

mami przerwane, wi si jednakowo porednio z sob Avstg

*) Osady Niemieckie w dolinie ^Sandeckiej a. nastpujce : Bartscliitz,

Bisciitz , Bobertów, Ceres , Chielnitz , Ernsdorf. Gaben , Golgowitz . Go-

lombowitz, Grodzke, Hundsdorf i Kuhn . Hutweide, Januszów, Jóraszów,

Katschau, Laufeudorf, Neudorfel, Mokra-Wie. Morau (Morawin), Mu-

stków, Nascbagowitz, Olschau, Podi-itz, Piotków (Pitkowice), PodgórzjTi,

Piitro, Sbikowitz, Stadia, winartka, wiekla, Tannendorf, Wachendorf,

Wiesendorf, Zagorzin, Zaundorf, Zawada, Zaubnice, Bigonice, Bikowitz,

Dbrówka.
Wymieniam tu przeto wszyi^tkie osady niemieckie , bo zostay po

wikszej czci pomieszczone przy wsiach polskich na ginintach staroci-

skich i kada wie prawie dzieli si na stare siedziby kmiece i nowosie-

dliny dworskie.
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tej piknej rzeki , która w swym biegu tak róne i malownicze

odsania widoki.

Inaczej ma sie rzecz z rodami góralskiemi, które osiady góry

Jabonek i zachodniego Beskidu , a które teraz odgranicza przy-

ciodzi z kolei.

Górale szlscy. w niczem nie rónicy si od Górali zaclio-

dniego Beskidu i Tatrzaskich , osiedli na pónocnych stokach

Jabonek w czterech kotlinach górskich, a mianowicie na wierzcho-

winie rzeki Morawki wpadajcej do odrzaskiej Ostrawicy, na

wierzchowinie Olszy wpadajcej do Odry. na ródowiskach Wisy,

a w kocu na wierzchowinie rzeki Brenny, dalej na obszarze

gór zachodnich lego znowu cztery kotlin górskich w ostpie

trzech górzystycli jiasem , w ostpie trzech Beskidów i wody

w kadej z tych kotlin zebrane przerywaj na pónocy w gbokim

wyomie to pasmo górzyste, po za. które ju nie przechodz

siedziby góralskie.

Poprzecznemi lgami s te cztery kotliny górskie : gói-nej

Soy, Skawy, Raby górnej i redniej przedzielone od siebie i kada

z tych rzek odlewa z osobna swe wody ju poniej gór do Wisy

i poniej krainy, któr osiady te cztery rody góralskie: yw-
czaków. Babigórców, Iv lis z czak ów i Zagórzan.

Beskid S z laski odgranicza krain tych czterech rodów na

zachodzie od pobratymców Szlskich Górali.

Beskid Orawski na poudniu od Wgier a po Babi

Gór, na wschodzie od Babiej-Góry poczyna si pasmo Gorca i

cignie sie pomidzy Nowotarsk dolin i ródami Raby. dalej

na wschód a w okolice Czorsztyna.

Beskid Polski w kocu odgranicza te góralskie rody na

pónocy od Krakowskiego Podgórza i te to pasmo przerywa Soa,

Skawa i Raba z poudnia na pónocy, wystpujc z kotlin

górskich i opuszczajc siedziby góralskie.

Okreliwszy w ogólnoci granice wspólne tych rodów' góralskich

osiadych na pónocnych stokach gór Jabonek, dalej pomidzy

trzema Beskidami i pasmem Gorca porodku
,
powracam}' do opisu

granie szc/ejióowych kadego rodu z osobna, które razem z ju

odgraniczonemi do jednej nale grupy.
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5) Jabonkowianie.

Pónocne stoki gór Jabonek osiady rody Szlskicli Górali

i nimi to rozpoczyna si Góralszczyzna Karpacka na zachodzie.

Pasmo Jabonek wznioso si nagle i bardzo wskim tylko

pasmem, zt,d te jak gdyby na próbk tylko napotykamy tu na

pierwsze rody góralskie.

W pierwszej kotlinie osiedli nad Morawk rzek Morawianie

w trzech tylko wsiach , mianowicie w Krasnej , Morawce i w Pra-

szmie; tu mieni si rzeczywicie narzecze polskie i przechodzi

w morawskie. Na wierzchowinie rzeki Olszy siedli waciwie

Jabonkowianie a po miasteczko Jabonków, które ju nie

jest Góralami osiade, ale osobnym rodem Podgórskim, zwanym

Jackami.

Do w^si góralskich Jabo ko wian policzamy Koniaków,

Jaworzynk, Izdebne, Jasrowice, Bukowiec, Mosty, umne
i Piosek.

Na ródowiskach Wisy osiedli tak zwani Wilanie w jednej

tylko, ale ogromnej, wsi zwanej Wis. To samo osiad czwarty

ród Jabonlcowian r>reniakami zwany tylko w jednej wsi Brenna.

Ogóem za s te rónice Morawian i Jabonko wian,

Wilan i Breniaków tylko miejscowo znane, a ród w ró-

wninach osiady nazywa ich w ogólnoci od gór Jabonek Ja-

bonkowianami , a bywa od nich na równym Szlsku Lachami
i Waachami zwany. Lachy siedli od pogranicza Moraw i nosz

dugie szaty, Waachy maj strój krótko ukasany i osiedli cz
Cieszyskiego i Opole Szlskie.

6) ywczaki czyli Górale od ywca i U j sola.

Osiedli kotlin górnej Soy i wpadajcych do rzek i poto-

ków na przestrzeni doliny ywieckiej i rzeczki Koszarawy, — od

Górali Szlskich osiadych na ródowiskach Wisy oddziela ich

grzbiet Beskidu Szlskiego. Od Babigórców oddziela ich g po-

przeczny, którym si czy Beskid Orawski z Beskidem Polskim,

a który si najbardziej znia pomidzy wioskami Ivoco i Las

tak, i waciwie ten jedyny punkt suy za lini przeprawy
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Z doliny ywieckiej do doliny Suskiej. Ku pónocy przesuny

si najdalej siedziby ywczaków Avzdu tego wyomu, który

pomidzy Szlskim i Polskim Beskidem prowadzi do rzeki i do

miasta Biay pogranicznej.

ywczaki wraz z Babigórcami zdaj si nalee do najstaro-

zytniejszych rodów (TÓralskich, powiadcza temu i miejscowe ich

uobyczajenie i przeludnienie tych okolic i rolinno miejscowa,

która w porównaniu ssiedniej nierównie wikszym ulega

zmianom.

Wsie do nich nalece s nastpujce: Radeczka. Rycerlta,

Ujso, Rajcza, Sól, Nieledwia, Kamenica, Szare, Milówka,

Korbieów, Krzyówka, Krzyowa, abnica, Cisiec, Kamesznica,

Sopotnia Wielka, Przyborów, Sopotnia Maa, Bystra, Cicina,

Brzusznik, Tuszczyn, Jelenia, Koszarawy, Przylepów, Wieprz,

Trzekina, Mutne, Pewel Wied, Pewelka, winna, Radziechów,

Ostre, Lena, Rychwaek, Hucisko, Pewel, Spory , Sienna,

Zabocie, Kdzina, Pewel May, lemie, Rychwad, Kocurów,

Lipowa. ywiec miasto, Pietrzykowice, Moszczanica, Gilowice,

Koco, ywiec, Sotwina, Kaina, Zarzece, kawica, Stodulczysko,

Oczków. Glemieniec , Godnieszka Nowa , Szczyrk , odygowice,

adziele. ysina, Okrajnik, Tresna, Bierna. Buczkowice, Ryba-

rzowice, Czerniechów, Kocierz, Bór, Bystra, Wilkowice, Miku-

szowice, Stracaka (Straconka).

7) Babigórcy czyli Górale od Babiej-Góry, Jordanowa

i Suchy.

Osiedli w kotlinie górnej Skawy na pónocnych stokach Ba-

biej Góry i góry Pilska a po wyom Skawy przez pasmo Beskidu

Polskiego. Od zachodu znamy ju ich granice, bo tu granicz

z ywczakami, od wschodu odgraniczaj ich dziay, które si

od góry ubni rozchodz ku Gorcowi i ku Beskidowi Polskiemu.

Jak szczyt Babiej-Góry panuje nad caym Beskidem zachodnim,

tak te uwaam za pierwszy, najgówuiejszy a zarazem najsta-

roytniejszy punkt skupienia Góralszczyzny zachodniej ród Ba-

bigórców. Szumni i okazali nawet Podhalanie co do postawy i

rodowych cech s daleko modszym rodem i u nich przyjo si
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tylko to i wybujao odpowiednio do natury lial, co u Babigóreów

leao w zarodzie.

Wsie do nicli nalece s nastpujce : Spytkowice , Skawa,

Wysoka, Sydzina, Wilczna, Toporzysko, Malejowa, Naprawa,

Jordanów miasto, Bystra. Chrohacze, Osielec, Zawoja, Welcza,

Skawica, Juszczyna, Kajszówka, Zawoja, Zabielna, Biaa, Wie-

przec, Lachowice, Grzechinia. arnówka, Maków miasto, KurÓAv,

Strzyszowa, Las, Kuków, Sucha, Jachówka, Biekowka, Zdziebel,

Krzeszów, Targaszów, Tarnawa, Zbrzyce, Budzów, Baczyn,

wieszowice, Harcówka, Zachelmna.

8) Zagórzanie.

\Vierzchowin gói-nej Raby osiedli Zagórzanie. Siedziby ich

le w gbokiej kotlinie pomidzy pónocnerai stokami Polskiego

Beskidu. Ztd te. czy si zbliamy do ich posad od Tatrów

i Nowotarskiej doliny, czy od równin Wisy i Polskiego Beskidu,

zawsze legy ich osady za gór, przeto bywaj Zagórzanami nazy-

wani. Od Oórali Nowotarskich stanowi Zagórzanie przechód do

Babigóreów, a wyom Ral).v ponad gór Lubni i gór Lubogoszczem

pooony zamyka ich siedziby za biegiem Baby na pónocy. Na

poudniu tedy odgranicza icli siedzil)y pasmo Oorca, od wschodu

wielkie lesiste dziay Niedwiedzia, które si od Gorca przeci-

gny do góry Mogielnicy i ródowisk rzeki ososiny, a od zachodu

odgranicza je pytki g i)oprzeczny oddzielajcy obszar górnej

Raby od obszaru Skawy.

Od rzeki Raby nazywaj ich take niekiedy Rabczanami, albo

Góralami od Rabki, gdzie te rzeczywicie ich narodowo naj-

wybitniejsze przybiera cechy.

Wsie, które osiedli, s nastpujce: Sieniawa, Niedwied,

Rdzawka, Bielanka, Raba wysza, Panice, Konina, Rokiciny,

Habówka, Sone, Witów, Olszówka, Wielka Porba, Rabka,

Zaryte, Zawada, Podobie, Mszana (lórna, Skomielna Biaa, Raba

Nisza, Lubomierz, Ltowa, Wilczyce, Lastówka, Glisne, Somka,

Mszana Dolna, Jurków, Kasina, Kasinka, opiuszna, Wglówka,

Stróa, Porbka, Tymbark, Podopieii, Jasna, Dobra, Gruszowice,

Wa^towka, Podrzeczki, Ilyowka, Zamiecie.
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9) Kii szczali i.

Klisze aki czyli Górale od towni osiedli pomniejsz

kotlin rzeki Raby poniej osad Zagórzan. Siedziby ioh s na

znacznej przestrzeni oddzielone od siedzib Zagórzan wyomem

Raby, a na pónoc za jej biegiem przecigny si a do wsi

Stray. Czternacie tylko wsi naley do tego maego rodu , który

dla rónicy w stroju przez szyderstwo Kliszczakami bywa nazywany

(nosi bowiem Kliszcz cige spodnie), sam siebie nazywa

on jednakowo Góralem , od zacbodu graniczy ten ród z Babi-

górcanii, od poudnia i wschodu z Zagórzanami, na pónoc

z Lachami . bo wszystkie osady poniej pónocnej granicy góral-

szczyzny pooone nazywaj si Lackiemi osadami . a granice

zewntrzne Górali zdaj si odpowiada historycznym granicom

Starej Chrobacyi.

Wsie przez Kliszczaków zamieszkae legy w maej kpie obok

siebie otoczone wyniosemi dziaami okoo, a zczone tylko za

biegiem rzeki Raby.

Wsie te s nastpujce: Trzebina, Stróa, Pcim, Wiciórka,

Wicierza, Zawada, Bogdanówka, Tokarnia, Krzeczonów, Sko-

mielna Czarna, Lubie, towni, \rzeców, Tczyn.

DRUGA ETNOGRAFICZNA GRUPA RODKOWEGO
BESKIDU.

1) Spiaki czyli Górale od Piwnicznej, Mo szyny

i Grybowa albo take z B i s k u p c z y z n y.

Spiaki osiedli porzecza Popradu i przylege im dziay na

przestrzeni od Szlachtowej i Piwnicznej a po Rytro za biegiem

Popradu ; dalej ca wierzchowin rzeki Kamienicy a po miasto

Grybów.

Poprad pynie ze Spiu, przerywa gbokim wyomem grzbiet

granicznego Beskidu i wpada w dolinie Sandeckiej do Dunajca;

to samo Ivamienica rzka wlewa do niego swe wody w tej dolinie,

a ua rówuiiuuh doijiro wi»ada du Dunajcu Biaa.
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Cay ród osiady tedy nad Popradem, Kamienic górn i

górn Bia jest od granicznego Spiu zwany Spiakami, a

niekiedy talie Spiszakami.

Z odgraniczenia tego okazuje si , e ród Spiaków graniczy

na pónocy z Równiakami doliny Sandeckiej idc za wod, na

wscliodzie z dziaami oddzielajcemi obszar Biaej od Ropy rzeki,

na zachodzie z kp gór, Obidz zwanych , a na poudnie naprzód

po Popradzie wprost ze Spiem, a dalej z Beskidem.

Cay ten obszar do koa Moszyny, gdzie jest punkt prawie

rodkowy tego rodu , zwany jest B i s k u p c z y z n , ztd nazwa

Górali z Biskupczyzny, albo od Spiu Spiaków.

Obszar, który osiedli , by prawie cay wasnoci Biskupa

krakowskiego i ztd posza nazwa Biskupczyzny , do którj nale
wsie nastpujce

:

Muszyna miasto , Tylicz miasto, Sotwiny, Krynica, Powronik,

Mószynka, Wojkowa, Dubne, Leluchów, Jastrzbik, Zockie,

Szczawuik, Milik, Andrzejówka, egiestów, Zubrzyk, Wierzchówka,

("Wierzchówka Maa), Mochnacka Nisza, Mochnacka Wysza,

Berest, Kamienna, Polany, Florynka, Wawrzka, Bronara Nisza,

Bronara Wysza, Jakowa, Czarna, wietnica, Stawisza, Czertyne,

Banica, Izby, Czerna, Piorunka.

Spiaki tworz jako ród przejcie od Góralszczyzny zachodnich

Beskidów do Góralszczyzny rodkowego, niskiego Beskidu
,
jak

rzeczywicie wyom Popradu w pojciach natury odgranicza za-

chodnie skrzydo Karpat od niskiego Beskidu, a stykajcy si

ze Spiakami Równiacy doliny Sandeckiej tworz przejcie z rodów

góralskich do rodów Podgórza, wic i tu maluje si znowu owa

zawiso cech rodowych od ziemi.

Spiaki, którzy nad Dunajcow Bia osiedli, znacznie ju

odmienni pod wzgldem fizycznym od Spiaków z nad Popradu i

Kamienicy, bywaj take dla grubych szyi i wól Gardakami przez

szyderstwo zwani. May to ród i chorowity, wydaje wiele kalik,

ludzi z wolami, czsto karaków i istotnych karów. Co si

w ogólnoci odnie daje do caej Biskupczyzny, a w szczególnoci

do samój Moszyny.
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2) Kurtaki czyli Czuchoce.

Dla kusego stroju tak nazwani , s rodem , który si stosownie

do natury gór rozsiad dugim, a wskim pasera na przestrzeni

niskiego Beskidu i ociennych jego acucliach przylegych Beski-

dowi od pónocy.

Ród ten poczyna si na zachodzie u ródowisk rzeki Ropy

i zasiada cae góry a do róde Sanu; na tak wielkiej wszake

przestrzeni rozsiany nie tworzy jednolitego gminu, lecz dzieli si

na pomniejsze rzesze midzy sob, o czem take i po stronie

wiedz.

Idc od granicznego Beskidu za biegiem rzek wpadajcych

do Wisy na tej przestrzeni, cign si siedziby Kurtaków ponad

Rop po Szerabark, po nad Wisoka po Kty, ponad Jasek
po Dukl, po nad Wisokiem po Besko, po nad Osaw po Porasz,

po nad Hoczewk po Nowosióki, po nad Sanem w kocu po

Przysup

.

Oznaczajc wszake te granice, nie rozumiem tylko jedynie

tych wsi, które nad wymienionemi rzekami le, lecz cay obszar

tych rzek na górnym ich biegu wraz z przylegemi dolinami na

oznaczonej przestrzeni. Cay ród, który od róde Sanu osiad,

bywa od postronnych take Czuchocami zwany od wierzchniego

stroju , który si nazywa Czuchania — ksztat i krój a nawet

i kolor tych Czucha zmienia si, i podug nich rozróniaj

cae okolice przez Czuchoców osiade, mówic „Górniaki" od

Samoklsk i migroda, od Jalik i Dukli, a w kocu od Bukowska

i Baligroda, oznaczajc tern oddzielne okolice przez nich za-

mieszkae. Wyjtkowo tylko nazywaj Czuchoce sami siebie

Góralami, zazwyczaj za „Górniakami", do czego ssiednie

rody w równinach zamieszkae przywizywa zwyky wyobraenie

grubych obyczajów. Górale od Jalik nazywaj si take Górnia-

kami z niskiego Beskidu, a ssiednich w Wgrzech mieszkajcych

nazywaj nasze Kurtaki Zadzielanam , czyli mieszkajcych za

dziaem, to jest za Beskidem.

Pominwszy te drobne rónice naley policzy cay ten ród

Kurtaków, a nawet ze Spiakami pospou od wyomu Popradowego
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zaczwszy a do róde Sanu i postaw, i narzeczem i obyczajem

do jednego rodu, który si przez grzbiet Niskiego Beskidu prze-

wali na obszar Wisy z Wgier w czasie pierwszych najazdów

w Pannonii na sowieskie ziemie.

Wsie, które osiedli, s nastpujce: Szlachtowa, Jaworki, Biaa

Woda, Czarna Woda z Roztokami, Wierzchomla Wielka, Eomnica,

Piwniczna, Kokuszka, Obazy, Sucha Struga, Madejowa, Sadyste,

Roztoka Maa, Barnowice i Czaczów, Zotne, Margo i Nowajowa,

abowa , Eabowiec i Kotów, Uhryn Wyszy i Uhryn Niszy

;

Nowawie , osie , Roztoka Wielka , Krzyówka , Królowa Ruska,

Bogusza , Binczarowa , Biliczna , Zdynia , Konieczna , Gadyszów,

Wierchuia, Smerekowiec, Wysowa, Blachnarka, Regietów Wyszy,

Regietów Niszy, Skwirtne, uk, Hanczowa, Ropki , Ucie Ruskie,

Kwiato, Nowica, Przysup, osie, Klimliówlia, Leszczyny, Kunkowa,

Doliny (Szymbark), Szklarki , Nadjazd, Szymbark, Bilanka, Ma-

astów, Ropica Ruska, Ptna, Drogoszów, Bartne, Przegonina,

Bodaki, Mcina Wielka, Rozdziel, Wapienne i Pstrne, Bednarka,

Ivrzywa , Woowiec , Jasionka i Banca , wiskowa Wielka , Swie-

rzowa. Wola Ciekliska, Folusz, Cieklin, Pielgrzymka, Kopotnica,

Huta, Samoklska, Mrokowa, Dcsznica, Jaworze, Habów, Brzezowa,

Skalnik, Kty, Krempna, lvota , Rozstajne, witkowa Maa,

ydowskie, Czarne, Lipna, Nieznajowa, Radocina, Dugie, Grab,

Oynna, Wyszowaka, Myscowa, Polany, Cichania, Wiluia, Ropianka,

Baranie , Zyndraczowa , Barwinek , Tyowa , Trzciona , Mszanna,

Smereczne, Hyrowa, Jasiel, Rudawka, Wola Wysza i Nisza,

Jaliska, Lipowiec, Czeremka, Dalijowa, Posada, Szklary, Zawadka,

Cergowa, Jasionka, I^ubatowa, Kamionka, Królik Wooski, Królik

Polski, Deszno, Baucianka, Wotuszowa, Wulka i Posada, Ryma,

Wysza, Tarnawka, Wisoczek, Zawoje, Ruihiwka, Puawy, Hamar

i Pilica, Polany. Surowiczne, Weruejówka, Surowica, Moszczaniec,

Darów, Wisok Dolny, Wisok Górny, Ivamaucza, Czystohorb,

Doyca, I^adoszyce, Osowica, Solinka, Znbracze, Roztoki, Maniów,

Babina, Szczerbanówka, Wola, Miechowa, Smolnik, Mików, ubków,

Zubesko , Preuki , Duszatyn i Piekarki ; Turzask , Rzeped,

Jawornik, Szczawne, Kolaszne, Sieniawa, Odrzechowa, Sekowa

Wola, Nagorzany, Jaworowa Wola, Nadulany, Tokarnia, Królików,

Przybyszów, Piotrowa Woa, Morochów, Zawadka, Rotnawica,
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Mokre , Niebieszczany i Pora , Ponna , "Wysoczany, Kouszne,

Kamienne, ukowa, Serednie Mae; Choce, Sukowate, Kalnica,

Kamionki, Zaclioczewie, Nowosióki, Mcliowa, Kieleczawa, Rostoki,

Cisowce , Baligród , Stenica , Bystre . ubne , Raby, Huczwice,

Jabonki, Koonice, Krzywe, Przysup, Cisn, Doyca, Hapkowce,

Liszna, opienka, Tyskowa, Buk, Wetlina, Smerek, Kalnice,

Strubowiska, Jaworzec, uk, Zawój, Terka, Bukowiec, Polanki,

Goczanka, Radziejowa, Wola Goczaska, Bereuica Wysza, Wo-
kowjja, Zawóz, Rybne, Rajskie, Studenne, Zabrodzie, Krzywe,

Tworylne z Tworyuczykiem, Huskie, Dwernik, Zatwarnica, Ruskie,

Procisne , Caryskie , Nariczne , Berehy Górne , Ustrzyki Górne,

Woosate, Stuposiany, Berezki, Beniowa, Bukowiec, Sianki *).

Osady Wooskie na pograniczu K u r t a k ó w i Bojków.

Pomidzy ródami Sanu a wierzchowin Dniestru przechodzi

wodny dzia europejski na pónoc ku równinom,— tem tedy pogra-

niczem, od którego ju wody przewal bior ku rónym zlewiskom

morskim odrzyua si druga etnograficzna grupa Góralszczyzny

rodkowego Beskidu. Pogranicze to nic byo jak si zdaje

pierwotnie zaludnione— i pomidzy Górnym obszarem Sanu , a

górnym obszarem Dniestru przytykaj prawic a po grzbiet gra-

nicznego Beskidu tak zwane wsie Wooskie w ziemi Sanockiej.

Erekcye tych wsi i stare inwentarze dowodz, i ju w pónych

dosy czasach zostaa ta okolica zaludnion. Niektóre z nich

zachoway pierwotne cechy rodowoci , inne wsie przyjy cechy

*) O tym rodzie góralskim z niskiego Beskidu nalrariem ju na

kilka uwag i jakoby etnograficznych poszukiwa
,

gdzie ich nazywano

albo Sanockiemi Góralami, albo te „emkami", od przysówka
Lem, który uywaj, a którj^ odpowiada co do znaczenia przysówkowi
„tylko"—zwyczajem tego rodzaju poszukiwa miano dorobi dla L e m k ó w
osobn bistory. Wszake uiecli mi si tu godzi zrolji t uwag, e
wanie wród tych Górali Sanockich czyli jak ich zwa chc emków
ley ponad Osaw trzy wiosek w niewielkiej odlegoci od siebie, gdzie

w jednej mówi ludzie „em'' w drugiej „Nem'' w trzeciej „e",
lem samem tedy prawem monaby ich nazwa emkami, Nemkami
i ezkami, wypadaoby sig tylko postara o bistory dla narodu

N e ni k <j w i L e k ó w.
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ssiedniój Góralszczyzny, a to w miar tego, jak bliej legy

siedzib Kurtaków. albo siedzib Bojków. Podug cech rodowych

wszake s dzi wsie Wooskie rodem sowieskim i podgórskim.

Opis ich tedy nie naleaby do Góralszczyzny, gdyby nie wypado

zapeni tej luki
,

jakaby ztad powstaa pomidzy Sanockimi

Góralami a Bojkami
,
gdybymy w tem miejscu pominli wsie

Wooskie. Nie wszystkie wsie Wooskie, które tu wymieniamy,

legy w istocie na rzcczonem pograniczu, niektóre z nich odstrzeliy

si znacznie dalej ua pónocy. Te, które o tak powiem, zgóral-

szczay, s podwójnym kolorem podkrelone na karcie i policzone

do ludnoci góralskiej ; reszta za naley do opisu Podgórza ; a

dla tego wymieniam tu wszystkie wsie Wooskie z kolei, e si

ta data przyda moe historykom naszym. Pod wsiami wkocu
wooskiemi nie rozumiem koniecznie pierwotnego zaludnienia

z Rumuskiego szczepu, lecz osady (jur Yalachico) t. j. na

prawie Wooskiem erygowane, który daj nowy dowód owej wielkiej

prawnej i politycznej tolerancyi w staroytnej Polsce, której

zawdziczamy wielk cz naszej krajowej ludnoci.

Miasteczka i wsie Wooskie w Ziemi Sanockiej

i na Podgórzu K a r p a c k i e ra.

Lutowiska, Tyrawa Wooska, Królik Woowski, Skorodne,

Rosochate , lutowiska , Krywka , Polana , Lubochów, Rosolin,

Serednie, Tworylnc, Krywe, Hulskic, Zatwarnica, Bawaskie,

Jaworzec, Smerek, Wetlina, Chuskie, Chmiel, Dwernik, Smolnik,

Procisne, urawne, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Didyowa, okot,

Dziwiniacz Górny, Ternawa, Boberka, Szandrowiec, Bukowiec,

Bieniawa , Sokolika z Wol , Szaskie , Ustrzyki Dolne , Puawy,

Berchy, Nanowa, Strwiyk, ubków (uków), Mików, Jawornik,

Czystohorb, Michów (Wola Michowska), Maiiców (Maniawy)

Szczerbanówka, Balice, Duszatyn (Piekarka), Solinka, Kumacza,

Turzask , Darowa (Darów), Grunta Urbanowskie , Zedorowskie,

Surowica, Moszczaniec (Moszczanice).

Gdyby nas si zapytano, dla czego to pogranicze nie byo

pierwotnie zaludnione i dla czego go dopiero zaludnia musiano,

odpowiemy, i i tutaj natura pooya granice obu ssiednim

góralskim rodom, to jest Kurtakom i Bojkom, bo wanie na tem
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pograniczu legio pasmo poonin Sanockich. Pierwotni tedy

mieszkacy nie mieli potrzeby, majc dosy ziemi, posuwa si

w nieuyte góry. Ród nie ma nigdy odwagi walczenia z natur

i dopiero potdze instytucyi Polskich udao si zaludni te okolice

w czasach, gdzie ju instytucye wpyway na rozszerzenie ludnoci.

Dla dokadnoci niechciabym tu pomin jeszcze dziesiciu

wsi nalecych z pozoru , stroju i narzecza do rodu Czuchoców.

Pomidzy pasmami niskiego Beskidu , a ostatuiemi wyniosemi

dziaami , które krain górsk zamykaj na pónocy, lega na

obszarze Wisoki i Wisoka równina do poziomu zwana Sanoc-

kiemi doami, i ta odgranicza siedziby Czuchoców na pónocy.

Po za ni wszake dalej idc ku pónocy w kierunku Krosna

i Odrzykonia lego na wyniosych dziaach dziesi osad. przez

Górali w osobnej kpce zamieszkaych.

Osady te s nastpujce : Blizianka, Gwodziauka, Krasne,

Bonarówka, Oparówka, Rzepnik, Pietrusza Wola, Wnika Brat-

kowska, Wglówka, Czaruorzeki.

Miejscowa tradycya naznacza tym wsiom pocztek z jeców

kozackich, których tu osiedlono, okolica wszake górzysta wytoczya

na tym rodzie pitno góralszczyzny, a e najbliej Czuchoców

siedli, wic te i strój i obyczaj od nich zupenie przejli.

TRZECIA ETNOGRAFICZNA GRUPA WSCHODNIEGO
SKRZYDA KARPAT, TO JEST CZARNEGO -LASU

I CZARNEJ-GÓRY.

1) Bojki i Tucholce.

Ród Bojków osiad wierzchowin Dniestru, Stryja, Opora i

wicy, ztd te nazywa cay ród na górnych gaziach tych

rzek osiady siebie Wierz chow i en cem, a krain swoj

Wierzchowin.
Jest to okolica biorca przewa ku Czarnemu Morzu, wierz-

chowina Dniestrowa. w pojciach narodu odpowiadajca caej

pochyoci
,

jaki kraj od gór poczwszy bierze ku osobnemu zle-

wisku morskiemu, ztd t nazywa siebie z dum Góral z tych

okolic „Wierzchowiecem", a tylko przez szyderstwo bywa od

Dzii-la W. l'..lfl Tom VI. o
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pónocnych Bojkiem zwany. Gdyby ród ten w istocie od owych

historycznych Bojów pochodzi , nie miaby sobie za ujm
,
gdy

go Bojkiem zw; wszake ze znaczeniem Bojka poczaj dzi

na Rusi inne wyobraenia t. j. byka, ztd te gniewni s ludzie

tego rodu, gdy ich tak nazywaj.

Wsie Woowskie, które pomidzy siedzibami Czuchoców a

Bojl<ów klinem zachodz a po Beskid graniczny tworz jak

na teraz przejcie do osobnej etnograficznej grupy wschodniego

skrzyda Karpat i granice Bojków, od zachodu wszake w porodku

siedzib tego rodzaju znajduje si jeszcze ród pomniejszy, który

siedziby Bojków oskrzydliy w okoo, jest to ród Tucholców
osiady na wierzchowinie rzeki Oriawy i Opora , od róde tych

rzek po miasteczlio Skole, któr to krain nazj^waj Tu eh ol-

sz czyzn. Tucholszczyzna ta jest podug caego pozoru kraju

i rolinnoci odmiennej bardzo dawnem trzebowiskiem , a obyczaj

tego rodu , budowa jego chat i cerkwi , siga najodleglejszej

staroytnoci, bo ma zupenie bizantyski charakter, jako wyst-

puj i rodowe cechy góralszczyzny daleko wybitniej w tym rodzie

Tucholców, ni u Bojków, od wschodu odgranicza siedziby Bojków

ogromna puszcza górska, zwana Czani3ia-Lasem i tu okazuje si

tedy wpyw miejscowej natury na odgraniczenie tego rodu , na

pónocy za biegiem rzek nie przechodz osady jego rozgórza, od

zachodu kadzie mu kres pasmo poonin Sanockich, póniej dopiero

przez wsie wooskie osiedlone, a na wschód nieprzebyta puszcza

Czarnego-Lasu oddziela go od ssiednich Hucuów.

Wsie ijrzez Bojków osiade, s nastpujce: orana, Wocze,

Jasionka Masiowa, Kondratów, Isaje, Eastówki, floowsko, Kryncal,

Zubrzyca, Kropiwnik, Rybnik, okie, Dohe, Pereprostyuy, Majdan,

elazny, Turka, Melniczne, Jabonka Nisza, Tureczki Nisze,

Tureczki Wysze, Sokolijka , Butelka Wysza , Jaworów, Jabonów,

Butla, Hnya, Wysockie Wysze, Wysockie Nisze, Komarniki,

Libohora, Husne Wysze, Husne Nisze, Krywka, Matków, Iwaszko-

wice, Krasne, Mochnate, Zadzielsko, Zawadka, Doszki, Krzywe,

Rosochacz, Myta, Suchy Potok , Bachnowate , Ryków, Modawsko,

Radycz , Eosiniec , Jasionka Steciowa , Uniki , Urycz , Jamielnica,

Pohorodce, Sopot, Kruszelnica, Korczyn, Synowódzko Nisze,

Sraore, upanio , Khmiec. Wyów, Seneczów, AYyszków, Pobuk,
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Migdzybrody i Tyszownica, Truchanów, Bereza, Sukicl, Kamionka,

Soboda , uki , Lipa , Mizu , Kropiwnik , Perehisko , liwki,

Jasie.

Do obszaru Tucholszczyzny nale, nastpujce wsie

:

Orawa, Pohar, Orawczyk, Tyrawiec, Koziowa, Korostów, Skole,

llrebenów, Hotar, Kalne, Pawie, Tucholka, Hoowiecko, Byków,

Grabowiec, Tuchla, Libohora, Oporzec, Eawoczne, Tarnawka,

Sawsko, Woosianka, Chaszczowanie, Jelonkowate, Róanka Wysza
Róanka Nisza.

2) Hucuy.

Ostatnim w kocu rodem góralskim na pónocnej zboczy

wschodniego skrzyda Karpat s Hucuy.

Obszar, który osiedli, jest bardzo rozlegy, a ród ten nabiera

tem wikszego znaczenia, e osiad na pograniczu dzieraw

Sowieskich.

Tu bowiem na wschodniem skrzydle Karpat stykaj si ju
siedziby Dako-Rumunów z dzierawami Sowieskiemi , a kiedy

gdzieindziej na pograniczach zacieraj si rodowe cechy dwóch

oddzielnych szczepów, lub tworzc mieszanin now wydajc

pokurczów, wystpuje w Hucuach z ca wybitnoci jeszcze

niezatartych typ sowieski, który w miar natury górskiej w dzielnych

i miaych odrzyna si rysach.

Przy szczegóowym opisie tego rodu bdziemy mieli dosy

sposobnoci okazania tego dowodnie , tu wszake
,

gdzie tylko

o odgraniczenie tego rodu chodzi, zrobimy t uwag, i sia

plemienna tego rodu jest wielk i e w nim zaród dzielnoci

ley, kiedy na pograniczu zetknicia si z innym zupenie szczepem

utrzyma si przez wieki, a nawet przez grzbiet gór Alpejskich

si przedar i jeszcze na obszarze Suczawy siedziby swoje wród

obcego szczepu rozoy.

Hucuy s tem na pograniczu siedzib sowieskich w krainie

Karpackiej, czem w innym czasie i pod wpywem innych oko-

licznoci bya kozaczyzna na Zaporou, czem po dzi dzie jeszcze

sa Czarnohorcy na pograniczu poudniowej Soweszczyzny, tylko

e si tu ten ród nie wzniós do potgi oddzielnego politycznego

ycia.

8*
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Pod wzgldem odgraniczenia nie przechodz siedziby Hucuów

na zachodzie puszczy Czarnego-Lasu , a na pónocy i wschodzie

nie przechodz rozgórza. Jedna cz przeto tego rodu osiada

góry Poliucia, a druga przerzucia si nawet na Bulowin górzyst.

Najwyszym punktem na obszarze posad Huculsliich jest

Czarnohora, ztd te nazywaj siebie nieliiedy z dum Czarno-

horcami, lubo i nazwisko Hucua maj za zaszczytne ; o ile Bojki

nie s lubieni na przylegym obszarze równej Rusi i Bukowiny,

o tyle lubionym przeciwnie jest Hucu i w pieniach ludu odgrywa

on podobn kozakowi rol.

Wsie, które osiedli, s nastpujce: Zeena, Pasieczna, Bytków,

Pniowie, Nadworna, Strymba, ojowa, Delatyn, uh, Zarzecze,

Dara, Mikuliczjn, Jamne, Worochta, Jabonica, Biae Osawy,

Czarne Osawy, Czarny Potok, Berezów Wyszy, Berezów Niszy,

Tekucza, Bania wirska, Jabonów, Utorapy, Akryszory, Kosmacz,

Brustury, Szeszory, Prokurowa, Pisty, Rzyczka, Jaworów, Soko-

ówka, Babin, Kossów, Monastersko, Moskaowka, Horod, abie,

Krzyworównia , Jasienów Górny, Krasnoia, Hoowy, Tereskula,

Hryniawa, Jabonica, Dohopole, Polanki, Stebne, Perechresne,

Berwinkowa, Ucieryki, Bialoberezka, Chorojowa, Roztoki, Roen
Wielki , Roen May, Szypot , Izwor , Seletyn , Baltyn , Nese-

pitul, Ulraa, Ruska, Ropocze, Poska, Stronice, Putyla, Bursekuj,

Dychtyniec, Marciiiczeny, Uj, Putyla, Spertyniec, Jabonica,

Koniatyn , Spytki , Stebne , Dohopól , Pietroszeny, Rostocze,

Meybród , Zacharecz.
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RZUT OKA

NA UMIEJTNO GEOGRAF' 1 1.

ZE STANOWISKA UNIWERZYTECKIEGO WYKADU.

iT rzystpujc do wykadu umiejtnoci nowej u nas. do wykadu

powszechnej , fizycznej i porównawczej geografii , wypada pocz
od wyjanienia zwykycli poj crcyci o niej w yciu po-

wszedniem.

Nauka geografii urosa bardzo powoli, i jest star, jtilc podanie

rodu ludzkiego, bo czya si zawsze z history rozrodzenia si

ludzkoci , z duchowym jej postpem i history odkry na kuli

ziemskiej: ztd poszo, e pracowali okoo niej ludzie i narody,

stojce na bardzo i'ónym stopniu wyksztacenia. Z i)rzecigiem

wieków podawa jeden naród drugiemu zasób przyspoonych wia-

domoci z ca mas wyobrae, jakie sam mia o naturze.

Nad wszystkiem , co pod oczy podpadao , musia si zasta-

nawia geograf, ztd przeszo bardzo wiele rónorodnych wiadomoci

do skadu geografii, obcych dla niej waciwie, odnoszcych si

zawsze wszake do ziemi
,

jako mieszkania czowieka i do czo-

wieka, jako l^ana na liuli ziemskiej.

Te czasowe wyobraenia , majce bardzo dugo charakter

mityczny, stay gównie na zawadzie postpowi geografii, trzymajc

umys lua//Ki niby w akietem kole pewnych poda i dogmatów,

od których odstpi byo trudno nawet geniuszom wieku swojego,

bez których przekroczenia jednak i rozumowego sprawdzenia nie

byo monoci postpu.

Ta mityczna tajemniczo osaniaa bardzo dugo prawd

paszczem poczyi , i w tej epoce wielobóstwa widzimy wszystkie
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siy natury, wcielone i uosobione w postaciach, e tak powiem,

bardzo rónych olimpów.

Potrzeba zamaa t zapor, a róne narody dogadzajc gównie

potrzebie, obray róne drogi w yciu
,
posuwajc si zwolna po

morzu i ldzie, puszczajc si z prdem rzek na morze, lub

zstpujc z wyniosych krain, które zawsze byy kolebk ludzkoci,

w rozlege i yzne równiny.

To upowszechnio w pewnych narodach znajomo okolic przez

nich osiadych lub mórz przez nich zwiedzanych, i ju tutaj

monaby mówi o zakreleniu na kuli ziemskij pierwszych

historycznych obszarów w staroytnym wiecie , odpowiadajcych

wyobryeniom geograficznym.

Przez porównanie zjawisk natury ui^osa ju wczenie nauka

o niej , która odrywajc j od poda mitycznych
,

jest pierwsz

epok w dziejach usamowolnonego ducha, a tak poczyna si

filozofi natury waciwie tilozofia wszelka ; — odniesienie za
zjawisk natury do genetycznych pierwiastków wiata cechuje

ten okres.

Na tem tedy tle rosy wyobraenia geograficzne i wyobraenia

o powszechnem stworzeniu w Aviecie nauki i to jest owe stadium,

gdzie ludzko po raz pirwszy z mitycznych wyobrae prze-

chodzi do rozumnych poj.

Nie w tym jednak kierunku rozszerzay si wyobraenia o

znajomoci kuli ziemskiej ; rzeczywisty, fizyczny raczej i historyczny

ruch narodów, wzbogaca coraz wiedz ludzk nabytkiem nowych

wiadomoci.

Wszake jak z jednej strony mityczne wyobraenia narodów

nowym odkryciom na zawadzie stay, tak te stan im na zawadzie

z drugiej strony narodowy egoizm, który w celu odnoszenia

wycznych korzyci z odkry uczynionych przechowywa zasób

pewnych wiadomoci tylko w swojem kole rodowem, i nie dozwala

im upowszechnienia. Nauka geografii bya tedy bardzo dugo

tylko tradycyjn nauk, któr kolej i bardzo tylko powoli jeden

naród podawa drugiemu, a ta tradycyjna polityka wycznych

korzyci , spucizn wzita od staroytnych Fenicyan ,
przesza

a na dzisiejszych Anglików, i ona to bya i jest jedn z gównych

zawad postpu geografii.
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Ztd poszo dalej, e geografia na polu nauki postpywaa

inn drog, a na drodze histoiycznj praktyki i tradycyi inn.

Ztd poszo, e nie zawsze mona bra z ksig geograficznych

miar o rzeczywistych wyobraeniach, jakie ludzko miaa równo-

czenie o powierzchni kuli ziemskiej; ztd w kocu poszo, e
si mityczne zudzenia, dobrowolne fasze, lub naukowe bdy
duej daleko przechoway w ksikach, ni w yciu. I owszem

ztd poszo nawet , e praktycznie dokadnie znane i zwiedzane

okolice wiata byy w ksigach na nowo
,

po tyle kro faszj'wie

opisane , ile razy si tylko jaka nowa cywilizacya odywiaa na

tle dawniejszem , ile razy si uciekaa do pierwotnych róde
nauki : dziao si , i za kad ra wynosia z niej wyobraenia

i bdy poprzedników swoich.

Ztd nie byo prawie nigdy zgody pomidzy stanowiskiem

nauki a rzeczywist znajomoci ziemi. — i wyrazem nauki liya

zawsze szkoa i ksika , a wyrazem tej by po wszystkie czasy

ruch handlowy, a nadewszystko handel na morzu.

Przy tego i'odzaju tedy historycznych trudnociach, które si

pokonywa daway tylko z postpem i z wyszym rozwojem

ludzkoci, jest bardzo naturaln rzecz, e nauka geografii tylko

zwolna postpowa moga.

Pierwsz jasn gwiazdk w staroytnoci, która jj przywiecia

na tj drodze postpu : jest Arystoteles.

Cae wyobraenia bowiem staroytnego wiata o naturze, jak

w ognisku , skupiajc si w jego duchu , w jego sposobie zapa-

tr3'Avania si na wiat i w jego systemacie natury le ju pierwsze

nasiona pojedynczych nauk przyrodzonych , a nawet pierwsze

nasiona dzisiejszej geografii powszechnj.

Cay wiat staroytny po Arystotelesie, cay wiat arabski

i redniowieczny ywi si tylko u tego ogniska.

Postp lub upadek sameje filozofii daje zawsze miar o

wyobraeniach natury w kadej pojedynczej epoce, a te wyobraenia

wytaczaj zawsze swe pitno na nauk geografii w kadym wieku.

Z postpem czasu odrywaj si nauki cile matematyczne

i fizyczne od swojego filozoficznego ta— a jak postp lub upadek

filozofii wywiera swój wpyw na wyobraenie czasowe o naturze
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tak zmieniaj, si wyobraenia o powszechnem stworzeniu i kuli

ziemskiej w miar postpu nauk cisych, mianowicie za astronomii.

W najogólniejszem tedy znaczeniu tego wyrazu kieruje w prze-

cigu wieków postpem geografii filozofia w stosunku wpywu
swego, jaki na wyobraenia natury wywieraa, a w stosunku, jak

si znajomo natury podzielia na oddzielne gazie nauk przy-

rodzonych , zmieniaj si wyobraenia o wiecie i powierzchni

kuli ziemskiej , i geografia stawia coraz to pewniejsze kroki,

zawsze jednak jest praktyczna wiedza ludzkoci szersz i wiksz
od ksikowej , bo tamte reprezentuj postpy nauk a t repre-

zentuj rzeczywiste odkrycia na kuli ziemskiej , sigajce szerzej.

Rozdzielenie pojedynczych nauk przyrodzonych na oddzielne

naukowe gazie przyoyo si niezawodnie do wielkiego ich

wzrostu i postpu w wiecie. Za pomoc metody analitycznej

zostaa sfera kadej umiejtnoci dokadnie i monograficznie roz-

poznan. Prawdy wszake wj-dobj^te na tej drodze zostaway

tylko zamknite w swojej sferze, lub rzadko tylko zastosowane

do ycia, nie wpyway do skarbnicy wiedzy powszechnej i nie

daway tych rezultatów ludzkoci, jakieby z nich w zastosowaniu

wprost na ludzko spyn byy mogy.

Co do geografii wywara ta analityczna metoda w traktowaniu

nauk przyrodzonych bardzo niekorzystny wpyw i owszem z prze-

cigiem wieków przyszo do tego, i umiejtnoci przyrodzone,

na których si geografia wspiera powinna bya jako umiejtno,

opisujca zjawiska natury w odniesieniu do przestrzeni i czasu,

mówi, e przyszo do tego , i geografia staa si zupenie obc

naukom przyrodzonym i przybj-aa mas materyaów i dat nau-

kowych do swojej sfery, nie nalecych zupenie do nij , tak,

e si w kocu staa nieuyteczn do wszelkiego praktycznego

celu w yciu, bo nie dawaa pod adnym wzgldem i pod

adnem naukowem stanowiskiem dat specyalnych lub korabi-

nacyi wyszych.

Zbiwszy si z waciwego toru swego zgina, e tak powiem,

pod brzemieniem historycznych , archeologicznych , statystycznych

i politycznych dat. Nie dajc pomimo to wyobraenia adnego

o odpowieduich tym datum umiejtnociach , nie odnoszc dat do
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waciwej im sfery, nie dawaa rezultatów i znika tera samem

2 rzdu umiejtnoci.

Nowszem dopiero czasom byo zostawione naprowadzenie

geografii na jej tor waciwy i postawienie jej znów na daleko

wietniejszem stanowisku.

I owszem pado jej nawet to wysokie przeznaczenie w histo-

rycznym rozwoju umiejtnoci , i stajc si ogniwem , czcem
nauki przyrodzone, wzniosa je o jeden "Stopie wyej.

W historycznym bowiem pochodzie nauk widzimy to, i przez

rozdzia onych na pojedyncze gazie wyksztaca si kada umie-

jtno z osobna i czyni wielkie postpy ; a przez poczenie

kilku naukowych obszarów lub porównanie ich rezultatów z sob,

urasta zwykle umiejtno nowa, która o tyle wznosi si sama,

o ile kad z nich z osobna podnosi.

Zwichnienie geografii doszo w pierwszej poowie zeszego

wieku do najwyszego stopnia, gdzie umiejtne swoje stanowisko

zgubia z powodu historycznych i politycznych wzgldów : i po-

dobnie jak dawnij mityczne jej stanowisko stao jej wzrostowi

na zawadzie, tak wyrugowaa j tu historya i polityka z jej

waciwej sfery.

To tedy przyoyo si z jednej strony do naukowj reformy

w geografii, z drugiej za ta okoliczno, e si na ni zapatrzono

znowu ze stanowiska nauk przyrodzonych, które nie miay czcego
ogniwa na polu rzeczywistoci.

Powstaa tedy tak zwana (geografia czysta , oderwana od

historyi i od polityki.

Z coraz wikszym bowiem wzrostem nauk przyrodzonych

wzrosa przy analitycznym sposobie traktowania tych nauk potrzeba

nowej umiejtnoci, któraby czya wszystkie pojedyncze nauki

z sob.

Stao si to szczególniej z tego powodu, e pojedyncze nauki

przyrodzone wzrosy tak bardzo, i je trudno przychodzio ogarn
umysem, powtóre, e nie prowadziy do rezultatów mimo ogromnej

masy faktów przysporzonych. Umysowi przychodzio przeto

zgubi si w tym labiryncie jednostkowych zjawisk, w tym anali-

tycznym rozczynie, z którego now umiejtno stw-orzy wypadao,

jeeli duch nic mia zagin w ruzilrubiunyeh faktach. Spróbowano
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tedy syntez ducha ogarn ten materya i ztd powstay w now-

szych czasiech dwie umiejtnoci : to jest filozofia natury i

geografia poiuszechna.

Filozofia natury usiowaa uporzdliowa te zjawislsa natury

i czy je w coraz wysze ogniwa, a to tali, i utworzono niejako

pomost pomidzy logik a filozofi ducha.

Geografia powszechna usiuje dokona tego samego, lecz

na innej drodze. Dla liij jest pooenie i rozoenie zjawisk

na powierzchni kuli ziemskiej nie tylko najwyszym wzgldem,

ale i owszem jej waciwie umiejtnem stanowiskiem. Geografia

jest tedy w odniesieniu wszelkich zjawisk do stosunków przestrzeni

ogniwem czcem wszystkie nauki przyrodzone w jedne cao
na polu rzeczywistoci, do stosunków przestrzeni i czasu.

Genetyczny tedy moment ycia wywieci, nie jest jej zadaniem.

Geografia bierze kul ziemsk jako fakt dokonany ze wszystkiemi

zjawiskami i potgami waciwerai.

Jest ona tedy wysz kombinacy praw i prawd natury, wy-

niesionych z pojedynczych gazi nauk przyrodzonych, spotonych

w umiejtnoci do ostatecznych rezultatów. Jedna nauka wspiera

tu i objania drug i w tem wzajemnem wspóczuciu wywiecaj

si prawdy, których adna z pojedynczych nauk przyrodfonych,

po szczególe wzita, wyda nie zdoa.

Wszake przez w^zniesienie do wyszej potgi kadej nauki

przyrodzonej z osobna stawi geografia kad z nich na wyszym

stopniu, a sama staje na jej barkach wyej. I tak — czworakie

s potgi , w których si objawia ycie powszechne natuiy

:

1) ycie kosmiczne, to jest, jeeli kul ziemsk odniesiemy do

wielkij budowy niebieskiego sklepu, jako cz skadow systematu

sonecznego.

2) ycie teluryezne, to jest, do którego si odnosz wszelkie

potgi, grajce w organizmie kuli ziemskij, gdy j uwaamy jako

zjawisko jednostkowe.

3) ycie organiczne, które si z wntrza swego rozwija i

warunki rozwoju w sobie nosi , a uwaane jest pod wzgldem

rozdzielenia swego na powierzchni kuli ziemskiej.

4) ycie rozumowe, odniesione do najwyszego organizmu na

kuli ziemskiej; odniesione ilo czowieka
,
porzdkujce zarazem
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zjawiska z trzech sfer powyszych i odnoszce je w przestrzeni

do kuli ziemskiej.

W zbadaniu tego powszechnego ycia w naturze postpoway

pojedyncze nauki przyrodzone, jak to ju mówiem, drog anali-

tyczn. Wszake ju przez zastosowanie i odniesienie si do

zjawisk rzeczywistego wiata podniosy sie do rzdu wyszych i

nowych umiejtnoci i tak staje si matematyka w zastosowaniu

swojem do wiata astronomi.

Oryktognozya i ^Mineralogia staa si nie tylko Geologi ale

nawet Geognozy ; Meteorologia obejmujca zjawiska wiata napo-

wietrznego staa si umiejtnoci o stretie, czyli Klimatologi.

Botanika i pojedyncze tiory obejmujce ycie rolinne stay

si Geograli caej rolinnoci.

Tak powstaa z Zoologii w kocu Geogratia zwierzt , z której

to sfery czowiek oddzielony, uwaany jest pod wzgldem swojego

moralnego stanowiska jako istota, stojca na najwyszym szczeblu

natury.

Tu urosa tedy umiejtno zupenie nowa, Etnografia, która

uwaa z jednej strony czowieka, jako istot nalec do stowa-

rzysze natury, z drugiej za tworzy przechód do historyi.

Geografia ma tedy do czynienia z rezultatami nauk przyrodzo-

nych w wyszej onych potdze i niejako z historyczn redukcy

kadej nauki z osobna , w której si kada znich o jeden stopie

wyej podniosa. To samo ju wystarcza na oznaczenie jej umie-

jtnego stanowiska.

Mówic wszake po pierwszy raz , a nadto jeszcze o przed-

miocie nowym, rozumiem, i dogodniej bdzie opuci naukowe

stanowisko, a raczej z powszedniego punktu widzenia rzeczy

zaopatrzy si na wiat.

Geograf obejmuje tam natur, gdzie Astronom po utworzenia

cia niebieskich i po wprawieniu onych w ruch opuszcza nasz

systemat soneczny, tam
,

gdzie Geolog po utworzeniu wntrza i

powierzchni kuli ziemskiej przez zmiany zostawia ziemi nasz

jako fakt dokonany.

Po zajciu tedy tego stanowiska uderzaj naprzód trzy gówne

potgi ju nn pierwszy rzut oka. S to naprzód wody wiata,
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nastpnie nad poziom morza wyniesione ldy, a w kocu krg

napowietrzny z ca gr ruchomych swych zjawisk.

Nad poziom morza wyniesione ldy s wyobraeniem potg

czynnych w naturze bez wzgldu nawet na siy, któremi dwignite

zostay z toni wód morskich.

Zmiany, którym ld stay w czasie podlega, s tak nieznaczne,

i w porównania pokole, a nawet w porównaniu z datami, jakie

w tej mierze historya podaby moga, nikn one prawie zupenie.

Xad poziom morza tedy wyniesione ldy moemy uwaa
w powszednim sposobie zapatrywania si na kul ziemsk za

potg czynn, sta i niezmienn w naturze.

Przeciwnie za s icody wiata wyobraeniem biernoci, bo

nie wyraaj w nieustannym ruchu same siebie , ale tylko zawsze

odwrotn stron potg czynnych.

Jako wody ldowe pyn one bowiem nie wyobraajc ruchu

za zbieystoci poziomu wyszego , a tam , kdy si w'ody pynce

stykaj z wodami wiata, kdy ich ruch na ujciu rzek ustaje,

rozpocz^-naj sw gr wody morskie, a ta gra mórz i oceanów

nie wyraa znowu sama siebie, lecz tylko daje jeszcze wierniejszy

obraz biernoci wód, bo ma grunt swój w wyszych kosmicznych

i telurycznych potgach.

Wody przeto nie wyamuj si nigdy z pod owego wpywu

potg czynnych w naturze — jest to ywio, co wiecznie jest i

wiecznie mija, co wyobraajc ruch i zmiany, jest tylko wyrazem

potg niezmiennych i czynnych w spokoju.

Nad poziom morza wyniesione ldy i wody wiata s pier-

wszemi dwoma czynnikami na kuli ziemskiej, wszake one same,

w sobie wzite, nie wydadz ycia w naturze. Na to potrzeba

potg innych, które po nad wodami i ldami wiata graj, wyra-

ajc si w zjawiskach napowietrznego wiata w Jcryu powietrznym,

otaczajcym kul ziemsk do koa.

Krg powietrzny tedy czyli atmosfery jest trzeci wysz potg

w naturze i rezultatem obu pierwszych potg stosunków kosmi-

cznych i telurycznych zarazem.

Kady nad poziom morza wyniesiony ld ma swoje stanowisko

na kuli ziemskiej , i swój ksztat , a tem samem niejako swój

wiat napowietrzny. Do oznaczenia za wzajemnego stosunku,
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W jakim stoj wody wiata z napowietrznym krgiem, dosy

bdzie powiedzie , e cala masa wód znajdujcych si na kuli

ziemskiej zamienia si rocznie czternacie razy w atmosfer , lotne

i spryste przyjmujc ksztaty i opadajc tyle razy na powierz-

chni kuli ziemskiej, podsyca znowu wszystkie ldowe i morskie

wody nawzajem.

Krg tedy napowletrzmj jest poczeniem, wyrazem i odbiciem

czynnych i biernych potg na powierzchni kuli ziemskiej, a wy-

obraeniem tego zespolenia jest nieustanny ruch atmosfery, który

w dziaaniu na powierzchni kuli ziemskiej i w oddziaywaniu

je] wzajemnej wyobraa si zjawiskiem powszechnego ycia

w naturze.

Gra atmosfery wszake nie jest do dojrzenia w tajemnej swej

pracowni, zwaszcza z powszedniego stanowiska zapatrywania si

na wiat — nie jest do dojrzenia i raczej tylko w swych osta-

tecznych rezultatach moe by jako zjawisko poznana.

A zatem poznajemy waciwie kosmiczne, teluryczne i atmo-

sferyczne zjawiska tylko z ostatecznego ich rezultatu , t. j. z orga-

nicznego ycia — wic tylko z rolinnego i zwierzcego wiata.

Zanim dalej postpi bdziemy mogli , wypada tu zrobi kilka

uwag o organizmie dla uniknieuia zarzutu, jakobymy geologicznym

masom odmawia mieli organicznego ycia.

Jeeli kul ziemske wemiemy pod wzgldem mas geologicznych

jako jednostkow cao i jednostkowe zjawisko, bdzie ona za-

pewne organizmem — tu wszake nie bdziemy mie sdu o nim,

bo brak nam punktu porównania
,
gdy nie znamy adnego ciaa

niebieskiego zbliska, z któryjnby kul ziemsk poci wzgldem

mas geologicznych zrównoway mona.

O ile z jednostkowego zjawiska sdzi o niej wolno, jest ona

rumowiskiem bardzo rónych cia w rónych epokach utworzonych

i przez bardzo róne potgi.

Ciaa te nie maj z sob tej spójnoci i tego koniecznego

zwizku w rozwoju , który skutkiem ywotnej siy i myli w or-

ganizmie bywa.

Ztd te nazywamy geologiczne masy nieorganicznemi ciaami,

bo wszelki organizm potrzebuje do swego rozwoju swobody, a

skorupa kuli ziemskiej przechowaa lady zniszczenia i gwatu,
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tam za objawiy si tylko geologiczne masy organizmem , i tara

tylko tworz,, gdzie si swobodnie rozwin mogy. Ztd te

bierzemy za typ pierwotnego organizmu kryszta i na tem przesta

pono mona, co odtd rozumie naley pi-zez organizm mas geo-

logicznych, tworzcych skorup kuli ziemskiej i przez ciaa

nieorganiczne.

Podnoszc wszake te pojcia do waciwej im sfery, do umie-

jtnoci Geologii, powracamy do organizmów wyszych w naturze,

jako do wypadków pierwszych jej czynników.

Pierwszem najbardziej upowszechnionem i uderzajcem zjawi-

skiem bdzie tu rolinno , okrywajca ca powierzchni ldu

tak daleko i szeroko, jak daleko tylko strefa, której jest wyrazem

rolinno, dozwala jej bytu.

Zjawisko tedy rolinnoci bdzie gównie odpowiadao strefom

na powierzchni kuli ziemskiej.

Stref jest trzy albo pi podug sposobu zapatrywania si na

kul ziemsk, ztd te rozpadnie i rolinno kuli ziemskiej równie

na tyle gównych dziaów.

Bd to niejako oddzielne wiaty, oddzielne stworzenia rolinne,-^

wszake gdy w naturze skoków nie ma, ale s tylko nieznaczne

i agodne przejcia, gdy nadto jeszcze wyniesienie pewnego kraju

nad poziom morza staje si powodem znacznych odmian i rónic

rolinnoci
,

pod tm samem niebem pooonej, nie wypada bra

granic oddzielnych stworze w rolinnoci podug poj przyjtych

w podziale kuli ziemskiej na strefy: — przeciwnie w granicach

rolinnoci nie wypada szuka ani cisoci granic politycznych,

ani matematycznych linji. Stopniowanie przechodnich i pokrewnych

tyY>6\\ jest tu tak wielkie , a miejscowo do tak wielkiej rozmaitoci

posunite, iby raczej powiedzie mona, e tylko najwyrazistsze

typy rolinnoci oznaczajce pewn stref nie przenosz si w inn,

ale na przejciu z jednj w drug s tylko szerokie miedze okrajne

i raczej pogranicza, ale granic nie ma.

Cale ycie rolinnoci jest wyrazem jednej wielkiej twórczej

myli w naturze, która si w nieskoczenie licznych objawia

ksztatach, suc wszdzie, gdziekolwiek j tylko znajdujemy, za

podstaw i warunek organizmów wyszych.



UMIEJTNO GEOGRAFII. 129

Dla odpowiedzenia tym wyszym warunkom wszelkiego istnienia

widzimy w rolinnoci nieogarnion liczb jednostkowych zjawisk

indywidualnoci, posunitej do ostatecznoci prawie.

Wród gry bardzo rónych i nieprzjjaznych ywioów nic

ostayby si te jednostkowe zjawiska, gdyby skupienie nie byo

wszelkim warunkiem twórczoci i ycia w naturze.

Podobnemu tedy zjawisku wyszego skupienia rolinnoci bd
odpowiaday oddzielne stworzenia ca3xh stref rolinnych, a po-

rodku nich znajdziemy znowu pomniejsze ogniska rolinnoci sku-

pionj, która z granic swojej nie wychodzi strefy.

Bd tedy cae stworzenia rolinnoci oddzielnej , odpowiadajce

strefom pojedynczym , a porodku nich dzielnice pomniejsze rolin-

noci, nie przekraczajce strefy, lub tworzce przechodnie ogniwa

z jednej strefy do drugiej.

Podobnie jak wysze potgi w naturze dziaaj na siebie

wzajemnie i s warunkiem swojego istnienia, tak te i w rolin-

noci samej widzimy, i jedne roliny s warunkiem drugich , i

e si w skupionych ogniskach zawsze razem i obok siebie te

same typy znajduj.

Najbardziej uderzajce na oko w tych stowarzyszeniach rolin-

nych bd powiksz roliny i roliny pnia wyniosego , które nie-

jako za reprezentantów caych grup rolinnych uwaa naley, ale

najwiksz rol graj w kole stowarzysze rolinnych roliny drobne,

które za podsanie su i za warunek dla wszelkich typów

rolinnych wyszego rozwoju.

Ztd te nic nie bdzie maem albo mao znaczcem w tem

wiecie stowarzysze rolinnych , a razem z ustaleniem tych poj
o wielkich dziaach rolinnoci na oddzielne stworzenia o pomniej-

szych dzielnicach rolinnoci nie przekraczajcych pewnej strefy,

a w kocu z ustaleniem pojcia o dzielnicach przechodnich , które

cz jedn stref z dfug , bdzie ustalone pojcie samej rolin-

noci w szeregu poj natury, i zarazem w niej warunek pooony

wszelkich stowarzysze organizmów wyszych . które natura na

podsaniu rolinnoci tworzy.

Cz Geografii powszechnej, która si umiejtnie zajmuje

yciem rolinnoci caej na kuli ziemskiej, jest to Geografia rolin,

umiejtno nowa, odnoszca zjawiska rolinne do klimatycznych

Dziea W. Pola. Tom VI.
(J
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stosunków, do stanowiska onych na powierzclmi kuli ziemskiej,

tudzie do rozdzielenia i do stowarzyszenia czyli grup rolinnych,

a w kocu nawet do fizyognomii rolin , ze wzgldem nadto jeszcze

na moralne wraenie
,
jakie widok pewnej rolinnoci na czowieka

wywiera.

Umiejtno ta nie ustalia si jeszcze do tya, jakby tego

yczy naleao, pomimo to rzuca ona ju teraz najwiksze wiato

na istot ycia w naturze, bo miar wyniesion z niej wono

przymierza do zjawisk wyszych organizmów, którym rolinno,

za warunek i podsanie suy.

I tak oddzielnym grupom i dzielnicom w rolinnoci odpowia-

daj take zawsze pewne i te same stowarzyszenia organizmów

zwierzcych i to w caem stopniowaniu zjawisk, poczwszy od

drobnych wymoczków, krcych w naczyniach roliny, a koczc

na czowieku
,
jako rozumnej i wiadomej siebie istocie wród

powszechnego stworzenia w naturze , stojcej na najwyszym

szczeblu.

Prawda ta jest tak ywo dowiadczeniem popart, i nawet

rozumowego nie potrzebuje dowodu, wszelkie bowiem zwierz yje

na ldzie, morzu lub powietrzu, wod, rolin, lub znowu zwie-

rzciem — ztd te ju dla wyywienia i rozmnoenia swego

przywizane jest do mniejsca, a tem samem do pewnych grup

rolinnych i zwierzcych. Stosunek ten nie zmienia si nawet,

czy istoty obok siebie yjce s sobie przyjazne, czy nieprzyja-

zne, czy si szukaj, czy stroni od siebie; zawsze widzimy je

w pewnych grupach poczono i przywizane do miejscowoci

pewnej.

Ztd t jest geogratia rolin niejako ju wskazówk i przy-

gotowawcz nauk o tyle dla geografii zwierzt, o ile pewna

rolinno zawsze pewnym oi-gauizmom zwierzcym za warunet

bytu suy.

Jednego wszake wzgldu nie mona tu przepomnie, to jest,

e swoboda w ruchu , którego nie zna rolinno , cechuje organizm

zwierzcy, e zwierz dowolnie moe zmienia miejsce swojego

pobytu i owszem, e ta zmiana miejsca dla wieu dzielnic zwie-

rzcych jest warunkiem ich bytu i zachowania. To wszake nie

zmienia istoty rzeczy, tylko moe zmienia kombinacy , bo lubo
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na innm miejscu i w innym skadzie
,

powtórz, si znowu te

same zjawiska, gdy idea stowarzyszenia istot w naturze zdaje si

by kluczem do zrozumienia jej tajemnic.

Umiejtnem wywieceniem tej idei i ujciem onej w karby

nauk przyrodzonych byoby rozwizane zadanie Geogratii powszech-

nej; gdy ta umiejtno wszake zapatruje si na powierzchni

kuli ziemskiej gównie jako na ojczyzn i siedzib czowieka,

upatrujc w nim najwyszy szczebel istot stworzonych i wiadome

siebie ognisko wszelkiego stworzenia, winnimy t ide przenie

do stowarzysze, w jakich w kocu czowiek na kuli ziemskiej

yje.

I czowieka znajdziemy take tylko w pewnych grupach obok

siebie }'jcego , których indywidualno bdzie wyj posunita

w miar stanowiska, jakie wród stworze w naturze i na kuli

ziemskiej zajmuje.

Tu wypada jednak naprzód rozróni, ile udziau w tych sto-

warzyszeniach czowieka bdzie miaa natura . a ile wasny duch

jego ?

Rozrodzoua rodzina jest rodem. Na stanowisku tedy rodu

staje czowiek porodku rolinnych i zwierzcych grup , i WTej, jak

do rodu, nie posuwa natura stowarzysze ludzkich.

Na tem tedy stanowisku jest czowiek dzieckiem i jecem

natury, a nie zdoa si nigdy wyama z pod jej wpywu , na tem

stanowisku walczy czowiek z natur, ale nie zdoa jej owadn,
ani wzi nad ni panowania, duchem dopiero odrywa si od

niej , gdy tworzc stowarzyszenia wyszego rzdu , objawia woln
icol.

Rody s tedy dzieem Boem , dzieem natury, i jak wszystkie

jej twory, starsze od historyi powszechnej. Wspólno krwi i

wspólno mowy, wspólno sposobu ycia, a tem samem i zwy-

czaju jest to, co je cechuje i co je czy w kole rodowoci.

Na tem stanowisku naley czowiek zupenie jeszcze do natury,

a Umiejtno, która jego ycie z tego stanowiska wywieca, jest

to umiejtno Ltnografii— i skada take jedne cz Geografii

powszechnej.

Historya wszake i obecny stan ludzkoci naucza nas , e
czowiek nie pozosta na tem stanowisku, na jakiem go postawia

9*
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natura, lecz wolu wol oderwa si od niej i za popdem ducha

wasnego idc, posun si wyej.

Historya naucza nas , i pojedyncze rody, stojce na stanowisku

czowieka w stanie natury, yjce obok siebie na pewnej prze-

strzeni
,
poczyy si z sob i utworzj"y narody — to jest

wiadome siebie spoeczestwa ludzkie , rzdzone potg wspólnego

ducha i woli zbiorowej , a kierowane do pewnego celu.

rodkowym punktem zebrania dla rodów byy zawsze wyobra-

enia religijne , bo myl czowiecza i wolna wola ma tylko wobec

Boga swe znaczenie i tylko za pomoc ducha i wyszej swej istoty

odrywa si czowiek od natury i trafia myl do Boga.

To jednak, co rody zmusio do czenia si w naród, bya

zawsze tjiko potrzeba z jednej strony, a z drugiej poczucie siy

wasnej i indywidualnoci.

Potrzeba niebieskiego wiata, która si w pierwiastkach spo-

eczestw ludzkich zawsze objawia czci religijn, zgromadzia

rody okoo ofiamików i otarzy paskich , a niebezpieczestwo

fizyczne dao im wodza.

Potrzeba tedy iciatla i obrony czy gównie rody w ciaia

tKirodoice , chwila ta przypada zwykle pod epok najwikszej

plemiennoci rodów, pod epok poczucia wasnej siy i indywidual-

noci,—w tej chwili wydziela z siebie ród dzielniejsze siy, odrywa si

od stanu natury i tworzy narochuco, t. j. duchow potg,

potg moraln, która pokrewnj^m rodom pewien spój nadaje,

która si odtd staje iiaturalnjTn onych przewodnikiem i przepro-

wadza je ze stanu natury i fizycznego poczucia siy do wiado-

moci duchowej.

Wszystko jest tutaj wysze i spotone : czowiek stojcy dotd

nieruchomo na stanowisku natury, zamknity w ciasnem kole ro-

dowoci, odrywa si od niej i przechodzi na szerokie i ruchome

pole Historyi.

Narzecze staje si jesyJcieni: iuadza ojca rodziny zbiorow

ivolq narodu: jiaióg i zicyczaj obyczajem] podanie Historya;

ojcouizna Ojczyzn.

Z guchej i niemej masy niewiadomych rodów podnosz si

wszystkim zrozumiae gosy, wice krew z ziemi . ziemi z niebem

Boga z czowiekiem, naród z Bogiem.
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Gra indywidualnoci, gra charakterów myli i woli, zlogo i

dobrego kieruje odtd spoeczestwem ludzkiem i ztd jest naro-

dowo na rodach osnuta dzieem ducha ludzkiego, dzieem

usamowolnionego czowieka, i nie Bóg, ale czowiek odpowiada

za history.

Tutaj stanlimy w kocu w punkcie, gdzie w pierwszym

przynajmniej zarysie jest zakrelony obszar Geografii powszechnej.

Bo poczynajc od kosmicznych stosunków kuli ziemskiej, do-

tknlimy kolejno stopniow^-ch zjawisk natury na jej powierzchni,

poczw^szy od pierwotnych potg, bdcych warunkiem wszelkiego

ycia w naturze , a koczc na najwyszym szczeblu stworzenia,

na rodzie ludzkim
,

jako ostatniem stowarzyszeniu w szeregu

zjawisk natury, które ju natura nie posuwa wyej.

Proces ten , jak si pokrewne rody w narody zawizywa zwyky,

naley ju do filozofii lub historyi , a ztd wywieca si waciwa

sfera Geografii powszechnej, której jednym biegunem bd mate-

matyczne i fizyczne nauki , a drugim umiejtno filozofii , historyi

i polityki , waciwem za jej zadaniem bdzie : zastosowa

prawdy nauk przyrodzonych do rzeczywistych zjawisk na powierz-

chni kuli ziemskiej, i okaza rozdzielenie onych w przestrzeni

i czasie.

Odniesienie tych zjawisk do przestrzeni bdzie czysto fizycznym

wzgldem, ten za drugi wzgld , wzgld czasow}-, sprawia wszake,

e Geografia powszechna
,
jako umiejtno uwaana , nie moe

przestawa na samych zjawiskach fizycznej natury, ale winna jest

take z postpem czasu towarzyszy historyi w kolei wieków

ubiegych , i okaza ów wpyw natury na koleje ducha ludzkiego

w dziejach , i wpyw historyi na zjawiska natury vf czasie.

Tutaj tedy otwiera si pole dla poivszechnej
^
porównawczej

Geografii , bo w tej wyszej dopiero kombinacyi wznios si

zjawiska do potgi poj, a strefy i odpowiednie im grupy w na-

turze, wieki upynione i odpowiednie im narody, a w kocu znaiany

fizyczne na powierzchni kuli ziemskiej i odpowiednie im dzieje

ludzkoci nabior tylko znaczenia indywiduów i posu za cyfry

do tej kombinacyi.

To znaczenie ma waciwie Geografia historyczna , czyli

IV ivyszem znaczeniu poróivnaivcza ,
a zadaniem jej bdzie



1 34 UMIEJTNO G-EOGEAFII.

odnie ca natur do najwyszógo jj szczebla, do czowieka, a

przeto geografi do historyi.

Jeeli bowiem nigdy nie zaprzeczano wpywu, jaki natura

wywióra na czowieka, okazuje si podug dzisiejszego stanowiska

geografii powszechnj , i niedosy uwzgldniono i oceniono wpyw,

jaki czowiek wywira na natur.

Czowiek na stanowisku rodowoci stojcy, ulega zapewne

przewanym jój wpywom , ale duch ludzki wic pokrewne

rody w narodowe ciaa, walczy z natur, zwycia j i panuje

nad ni.

Ztd t nie przesza bistorya powszechna bez ladu po po-

wierzchni kuli ziemskij , a wykaza ten jej lad i ztd zrzdzone

zmiany w wiecie fizycznym na powierzchni kuli ziemskiej bdzie

ostateczuem zadaniem geografii powszechnej.

Historyczna geografia przypadajca w t sfer nie bdzie tedy

oddzieln nauk, ale raczej tylko jedn czci Geografii

powszechnj.

Jest to bowiem czasowy moment powszechnego ycia na kuli

ziemskiej odniesiony do ruchu ludzkoci , którego wyobraenie

daje bistorya.

Kade faktum pojedyncze w historyi nie znajdzie zapewne od-

powiedniego faktu na powierzchni kuli ziemskiej , ale caym epokom

historycznym odpowiedz grupy fizycznych zjawisk na powierzchni

kuli ziemskij, a jak jój kosmiczne i teluryczue stosunki maj si

do zjawisk dalszych , których s warunkiem . tak bdzie si miaa

w tej czci geografii powszechnej ziemia do czowieka, geografia

do historyi, tak jak ciao do duszy.

Zlanie si geografii i historyi powszechnej w jedn now
umiejtno byoby zapewne w kocu bardzo podane, jak jest

rzeczywicie zadaniem postpu w wieku naszym , w wieku najwy-

szych kombinacyi. Wówczas wszake mogaby tylko by mowa

u statecznych rezultatach, jakie powszechna geografia wynosi ze

sfery nauk przyrodzonych, a powszechna bistorya wyniosa jako

pewniki z nauk historycznych, czyli z dowiadcze caej ludzkoci.

Rezultaty podobne daj si bowiem odnie do poj i w umiej-

tnoci czcej ostatecznie geografi z hisory poivssiechn
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i'Ozi)ocZiaby si uaifiwie ju nie rachunek faldóic i zjainsl;,

ale rachunek odpowiednich im poj!
Znaczne ku temu poczyniono ju kroki. Nowsi badacze na

polu natury i historyi , odnoszc zjawiska natury i epoki historyi

do wyszego ich znaczenia, rzucili ju pierwsze rj^sy i zakrelili

pierwsze ywotne idee. na których si oprze w czasie ten spot-

ony kaku, i rozumiem, i (leograpa jinicszcchna odda z czasem

wielk przysug filozofii , bo przysposobi i przetrawi surowe daty

i uduchowni je do tyla, i filozofia natury bdzie je moga przyj

do swojej sfery i rozpocz niemi rachunek loiczny.

Po tle tak szeroko rozsnutem okazuje si, e umiejtno
geografii powszechnej, ze stanowiska Uniwersyteckiego wykadu uwa-

ana , ma styczno z bardzo wielu pomocniczemi naukami z jednej

strony, a z drugij strony styka si z umiejtnociami dajcemi

najwysze rezultaty bada ducha ludzkiego , lecz zarazem powstaje

potrzeba ujcia waciwego przedmiotu geografii powszechnej

w pewne karby, potrzeba odgraniczenia jej cisego, tudzie obrania

pewnej metody w wykadzie.

Gzem obszerniejszy jest przedmiot, teni wicej potrzeba bdzie

tego naukowego rygoru, który wynosi materya z bardzo rónych

sfer, a systematyzuje go w pewnej umiejtnoci w waciwej sobie sferze.

Tutaj znajdziemy, i powszedniemu sposobowi zapatrywania si

na wiat bd odpowiaday dosy cile odpowiednie naukowe dziay.

I tak potgom czynnym w naturze odpowie oddzia orografji,

potgom biernym odpowie oddzia hydrografii. Wynikoci obu

tych potg bdzie strefa czyli fizyczny klimat pewnego kraju , a

wynikoci klimatu zjawisko rolinnoci. Rolinno bdzie znowu

rozpadaa na tyle dziaów, ile jest stref; a pojedynczym dzielnicom

onej, porodku stref pooonej i na pograniczach rozpostartj, od-

powiedz znowu pojedyncze grupy w wiecie zwierzcym, na którem

to tle w kocu rzuci naprzód etnografia sw siatk , a nastpnie

zakreli bistorya dziejowy pochód ludzkoci na kuli ziemskiej.

Tak odpowie kademu zjawisku w naturze osobny oddzia w u-

miejtnoci, a kady nowy kaku bdzie si opiera na poprzednim,

dopóld umiejtno nie dojdzie do ostatecznych rezultatów swoich.
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PRELEKCYA PIERWSZA.

JedjTia akademia techniczna daje u nas znaki naukowego ycia.

Zawdziczam}' to zacnej usilnoci doktora Reisingera, dyrektora

tj akademii i patryotyczuej gorliwoci czonków, nalecych do

jj skadu.

"Wezwany od panów profesorów tej akademii, abym nalea

do tych wykadów i obra sobie specyalny przedmiot, pragn

mie rzecz o potrzebie wykadu geografii handlowej, jako

w bezporednim zwizku zostajcej i z potrzeb czasu w sferze

naukowej i z potrzebami modziey, powicajcej si naukom

technicznym.

Pragnc tego , aeby umiejtno . której cz ycia mojego

oddaem, znalaza praktyczne zastosowanie w kraju, wykadaem
przez dwa kurs na uniwersytecie Jagielloskim przedmiot

geografii handlów- ej, bo wiedziaem ju wówczas tego

konieczn potrzeb, aby si geografia powszechna rozpatrywaa

w specyanych kierunkach spoeczestwa naszego. Kurs ten mia

dwa oddziay: pierwszy by wycznie powicony geografii han-

dlowej i oznacza te stosunki na globie, którymi geografia handlowa

iczy jako faktami przyrodzonymi i cyframi danenii, drugi oddzia

tego kursu obejmowa znawstwo towarów, które jako artykuy

handlu id w targ europejski.

Na uniwersytecie Jagielloskim i przy pomocy najszanowniej-

szego byego rektora uniwersytetu Jagielloskiego profesora

Sawiczewskiego mona to byo uczyni, bo uniwersytet posiada

muzeum rzadkie i kompletne
,
jakich inne uniwersytety nie maj,

muzeum tak zwane farmaceutyczne, gdzie z trzech królestw- natury

zgromadzone s wszystkie przedmioty systematycznie, stanowice

artykuy handlu. Muzeum to byo rezultatem pracy caego nau-

kowego zawodu profesora Sawiczewskiego, a widok tego muzeum

zachci mnie do studyów i sta si powodem, em spisa kurs
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geografii handlowj , i em go nastpnie móg wykada uczniom

moim przy pomocy muzealnycli zbiorów.

Wyraajc tu wdziczno moj publicznie szanownemu Ioledze

Sawiczewskiemu, upraszam tu obecnego janie wielmonego rektora

uniwersytetu Jagielloskiego , aby raczy mu odnie wdziczn

moj pami, któr dotd zachowaem za yczliwie mi dan
naukow pomoc ; a teraz zwracam uwag na potrzeb tego rodzaju

muzealnych zbiorów, bo bez nich wykad geografii handlowej

staje si niepodobnym. Znawstwa towarów nie mona naby bez

odpowiednego zbioru; opisy i ksiki nie pomog tu nic ani

goosowne wykady: s to przedmioty, które widzie potrzeba,

i które si zna o tyle, o ile si je na oczy widzi.

Wic na to muzeum zwracam uwag , bo jeeli przyjdzie do

tego, e we Lwowie bdziemy mieli szko handlow, dobrze jest

wiedzie o tem, e uniwersytet Jagielloski posiada systematycznie

urzdzone muzeum, które pod wzgldem znawstwa towarów za

wzór suy moe.

W dwóch memoryaach przedoyem t rzecz i izbie han-

dlowej i wysokiemu wydziaowi krajowemu, gdy wszake bez

skutku przedoenia moje zostay, uciekam si do wyszego try-

bunau w imi korzyci publicznych, domagajc si tego, czego

si umiejtno domaga po nas po skadzie i po potrzebach

spoeczestwa.

Teraz wracam do rzeczy. Geografia handlowa jest nie tylko

u nas
,

gdzie pod tym wzgldem lody ama musiaem , umie-

jtnoci now, ale i owszem w caej Europie.

Póno przybraa si umiejtno do wywiecenia tego wanego

przedmiotu a spoeczestwo nasze w swojej prawodawczej ndzy

nie zdoa nawet za tym pónym pochodem nady.
Geografia handlowa jest przedmiotem wanym i rozszerzenie

naukowe zdrowych poj o geografii handlowej jest zadaniem

czasu naszego , bo od nich zawisa nie tylko pomylno sfery

handlowej ,
przemysowego i handlowego stanu , ale i owszem

pomylno caego spoeczestwa europejskiego, caego skadu

pastwowego i narodowego.

W dzisiejszym skadzie midzynarodowych stosunków i naro-

dowego ycia odbija si kady fakt wypadków najodleglejszych
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na globie w kadym kraju i zaktku Europy tak dotkliwie, i
kto tej solidarnoci nie pojmie , nie moe by ani nie zawisym

czowiekiem, ani obywatelem, ani narodowcem u siebie.

Potrzeba to poj, e nie yjemy ju dzisiaj wycznie ani

yciem rodziny, ani ttnem narodu, ani yciem pastwa, ale

musimy bra udzia w yciu powszechnem . ale yjemy na globie

i musimy zrozumie i pogodzi si z powszechnym prdem ludz-

koci, którego reprezentacy yw s stosunki czysto ludzkie,

stosunki handlu i zamiany.

Wstpilimy tak w pastwie jak w kraju na drog

ekonomiczn. Zwracam na ten wielki fakt uwag powszechn,

bo fakt ten jest tak wany, e od ocenienia jego doniosoci

zawisa przyszo i pomylno spoeczestwa naszego. Mowie
umiarkowania, dobrej woli i moebnej praktyki pastwowej stanli

u steru; dzi tedy jest chwila, z której koi-zysta potrzeba i

z zaoenia realnego wyprowadzi realne korzyci.

Droga ekonomiczna jest jedn z tych dróg, na któr spoe-

czestwo zwykle bardzo póno wchodzi , ale z której zej ju
nie moe, jeeli raz ju na ni wstpio. Mówi tu o gospo-

darstwie krajowem , które w duchu spoecznym pojte jest dzi

wszechwadn potg na globie. Wszelkie spryny i siy, które

t wielk maszyn w ludzkoci poruszaj, potrzeba zna koniecznie,

co nieznajomo rzeczy mci si tu straszliwie ndz caych krain,

ciemnot i dzikoci wielkich mas ludu, zagroeniem pastwowego

bytu i upadkiem caych narodów.

Wstpilimy na drog ekonomiczn, a tem wstpieniem wypo-

wiedzielimy rozbrat wszystkim skrajnym politycznym stronnictwom,

zapowiedzielimy rozbrat wszystkim teoryom radykaluem tej i owej

strony, zapowiedzielimy w kocu rozbrat wszelkim niesusznym

uroszczeniom, a zawarlimy sojusz z nieprzedawnionemi prawami

kadego spoeczestwa, z misy cywilizacyjn, któr ma do roz-

wizania kade spoeczestwo, z historycznemi w kocu prawami

narodu.

Wstpilimy na drog ekonomiczn, to jest na drog korzyci

rzeczywistych, spoecznych. Przed tym prdem musz ustpi
wszelkie mrzonki: jest to droga wspólna dla kadego spoe-
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czeiistwa , dla kadego pastwa i narodu, droga przymierza, pokoju

i pracy. Kto wanoci tego faktu nie ocenia, kto tego nie zrozumie,

e spoeczestwa, pastwa i narody nie mog i inna, co wicej,

ktoby chcia przeciwko niemu wystpowa i walczy z tym prdem,

ten skoczy tragicznie, choby by najznakomitszym czowiekiem,

narodem czy pastwem , ten skoczy tragicznie , bez wzgldu na to,

gdyby teorye jego polityczne byy najzacniejsze, pobudki dziaania jego

byy najreligijniejsze a najsuszniejsz, jego sprawa narodowa i jego

historyczne stanowisko. Coby si zdawa mogo, e w tym kie-

runku na sile narodowj tracimy, to odzyskujemy na potdze

prdu, którym caa ludzko pynie w wielkiej nadziei, e na tej

drodze penira swoj cywilizacyjn misy.

S pewne dane i zakrelone warunki dla pomylnoci i bytu

tak pastw jak narodów.

Droga ekonomiczna jest to droga dobrego spoecznego i kra-

jowego gospodarstwa : drogoskazami nie s tu teorye : jest to cise

obliczenie si z majtkiem i wierzycielami, z dochodami i wydat-

kami , z si produkcyi i z si inteigencyi , z si kapitau

i zamierzonego skutku , który si osign pragnie za pomoc
kaiiitau, z cnot w kocu oszczdnoci i z wytrwa prac

ostatecznie , która we wszystkich kierunkach ycia rozwinita daje

niezaprzeczone korzyci spoeczne.

Gownem tedy zadaniem czasu naszego jest ocenienie stanowiska,

na którem nasze spoeczestwo stano, i drogi gospodarstwa

spoecznego, na któr wstpio.

Rzeczywistoci tej nie mona inaczej oceni, jak tylko ze

stanowiska specyalnych studyów, ze stanowiska nauk cisych

i powoa cile okrelonych. Specyalizm, to lekarstwo na chorob

wieku, to ratunek w powszechnej ndzy naszego spoeczestwa.

Specyalizm tjlko moe owieci ciemne drogi i rozjani zawie

stosunki, wskaza cele i rodki, prowadzce do poprawy spoe-

czestwa i moebnych ulepsze czasowych.

Specyalnych potrzeba urobi ludzi , którzyby podoali wielkiemu

zadaniu, ale na to potrzeba, eby to przekonanie w zasadzie

najprzód zwyciyo, bo trzeba szkó i publicznych zakadów
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specyalnych , by si w nich wyrobili ludzie
,

jakich potrzebuje

kraj.

Zwracam tu uwag na broszur posa Dietla, który umiejtnie

wykaza potrzeb studyów specyalnych, i reform szkó pooy
take za warunek reformy spoeczestwa naszego.

Z zamiowania i z dowiadczenia przeszoci mojej bybym

zapewne za humauitarnerai studyami dla caej modziey naszej

;

wpyw humanitarnych studyów by po wszystkie wieki niezaprze-

czony na podniesienie godnoci czowieka i spoeczestwa , w któ-

rera te nauki kwity; zasada bya przj-jt, e najprzód trzeba

urobi czowieka, a potem dopiero mona z niego mie prawnika

i statyst , lekarza , nauczyciela i pedagoga , lub w kocu kapana.

Humanitai'ne studya maj i dzi niezaprzeczenie swoj wyszo;
przy zmianie wszake spoecznych i midzynarodowych stosunków,

przy zlaniu si wszystkich prdów przemysu i handlu na gównych

targowiskach Europy, przy zmianie wyobrae, powszechnej zamianie

podów i ruchu w caej ludzkoci europejskiej na drodze prakty-

cznej , nie wystarczaj ju humanitarne studya i cztery gówne

zawody, reprezentowane przez cztery gÓAvne fakultety uniwersytetu,

nie zdoaj zapeni tych luk . które pomidzy nimi le. Tu

potrzeba specyalnych studyów, owiaty, e si tak wyra , na

krótkiem toporzysku, któraby bya przystpn dla wielkich mas,

szukajcych z uzdolnienia i pi'acy swojej rzeczywistych i doranych

korzyci.

Dopóki spoeczestwo nasze byo spoeczestwem uprzywilejo-

wanem , dopóki kilkadziesit , kilka set a nawet kilka tysicy

rodzin pracowao na to , aby jednój rodzinie zapewni dobry byt

i rodki ksztacenia si: wówczas mona byo 18 i 20 lat powi-
ci, aby osign stopie uniwersytecki i zaj w hierarchii nau-

kowej pewne stanowisko. Dzi mog tylko ludzie moni powica
si humanitarnym studyom, dobija si do naukowych stopni

i zawodów, do których te stopnie otwieraj drog , albo ludzie

tylko tacy, którym uniwersyteckie uksztacenie nastpnie chleb

daje. Wobec zasady wszake, która jest prawnie obowizujca

w spoeczestwie naszem , e cay naród ma równe jjrawo do

owiaty i samorzdu, jestemy za ubodzy, aeby kada rodzina

moga dostarczy rodków na utrzymanie i uksztacenie synów
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i cór swoich. To , co cae nasze spoeczestwo reformuje . to jest:

potrzeba cisego raciunliu w yciu i obliczenia si ze stanowisliiem

swojem , to reformuje take i owiat publiczn. Jeszcze i realne

szkoy, zakady i akademie techniczne s w dzisiejszym ukadzie

zanadto encyklopedycznej natury i nie tworz ludzi spccyalnych,

jeszcze i im potrzeba zanadto czasu i pienidzy powica, i dopiero

ukoczywszy je rozpoczyna ksztacenie si do pewnego praktycz-

nego zawodu.

W specyalnych studyach i w uksztaceniu praktyczuem mo-
dziey potrzeba pój dalej, bo potrzeba wprost zaczyna od

praktyki i pracy, i uwierzy w to, e poczciwa praca w innym

kierunku tak samo uzacnia czowieka, jak go uzacniaj humani-

tarne studya.

Najlepiej zrozumieli to Anglicy, Tam poczyna si wykszra-

cenie budowniczego od piona i kielni przy cignieniu murów

i sklepie: Avyksztacenie inyniera od mierniczego stolika, acucha,

chorgie.^id i uycia niwelacj^jnego instrumentu, od waenia wody

i sypania grobli; wyksztacenie chemika od pracy wyrobnika

w fabryc-.- wyrobów chemicznych, od palenia i odkwaszania koci,

od pracy przy kadzi farbiarskiej , od suby przy kuchni chemi-

cznej : tam pocz}'na si w kocu uksztacenie rolnika od uycia

puga, sierpa i kosy, od karmienia byda i przyrzdzania paszy.

Modzieniec poznawszy swój zawód ze strony praktycznej

i dotykalnej, idzie nastpnie dopiero do szkoy specyalnej , a czujc

najlepiej, czego mu brak i czego mu potrzeba, aeby ze strony

naukowej dopeni niedostatków wiadomoci swojej , dokada caej

usilnoci na nabycie tych wiadomoci, które z naukowej sfery

wyniesione, w praktycznem yciu s koniecznie potrzebne i które

w wykonaniu technicznem wprost zastosowanie znajduj. Na t
drog przesza Anglia, po czci ju i Niemcy, e nie teorya ale

wprost praca uczy i daje ostateczne wyksztacenie techniczne , na

którego podstawie dopiero do nauki wyszej w miar zdolnoci

i rodków modzieniec powraca.

Temi kilku uwagami zmuszony byem poprzedzi mój wykad,

chcc udowodni potrzeb specyalnego wykadu geogratii han-

dlowej.
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Powracam do zaoenia mego, to jest do potrzeby wykadu

geografii liandlowej dla publicznoci wikszej. Geografia

handlowa jest poczeniem kilku umiejtnoci , bo naprzód : geo-

grafii powszechnej i opisowej , która pod wzgldem nauk przyro-

dniczych jest niejako zastosowaniem miejscowera i poczeniem

trzech królestw natury.

Geografia opisowa opisuje cay glob pod wzgldem nauk przy-

rodniczych , i wywieca fakt pod wzgldem ziemiorodztwa , rolin-

noci i fauny, pod wzgldem stref i podziau globu na stae ldy

i morza, pod wzgldem ras i politycznych granic.

Podzieliwszy glob cay na morza i suche, rozpatruje si na-

stpnie geografia powszechna w oceanografii, w stosunkach i na-

turze oceanów i mórz ródziemnych i zamknitych , a na staym

ldzie rozpatruje si w ksztatach i powierzchniach kraju,

w dorzeczach wód biecych , a w kocu w widokach kraju.

Etnografia czyli studyum czowieka na globie stanowi osobn

nauk , bo czowieka mona bi'a albo na stanowisku natury, gdzie

nie jest usamowolniony, albo na stanowisku rodowoci i narodo-

woci , albo w kocu w ramach politycznych granic , w których

jest potg zbiorow i gdzie dopiero czowiek jako indywidualno

historyczna albo polityczna przeprowadzi walk z natur i panuje

nad ni. Sowem geografia powszechna opisowa jest pierwszym

pokadem geografii handlowej. Potrzeba zna powierzchni ziemi

i morze, aby na tej znajomoci rzeczy dopiero budowa wysze

kombinacye. Wszake i tu ju musi geograf przysposabia pole

i zastosowa wiadomoci swoje do prdów handlowych na globie

i wywieca szczególnie te fakta, które w bezporednim zwizku

stoj z ruchem handlu i natur zamiany. Fizyczna i polityczna

geografia opisowa bdzie tedy podwalin tej umiejtnoci, a wa-

ciwa geografia handlowa rozpoczyna si history handlu i odkry-

ciem nowych dróg handlowych na globie.

Zdawaby si mogo na pozór, e history handlu jest obojtn

dla ludzi praktycznych, zajtych i oddanych jedynie ruchowi

handlowemu chwili obecnej. Tak wszake nie jest. Zwolna tylko

bardzo dorabiaa si ludzko w przecigu dugich wieków wiado-

moci geograficznych i stosunków handlowych. W skutek tego

usiowania przyszo poznanie podów ziemi rónych stref, i szerzyy

Dziea W. Poln T.nr, VI. ^0
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si wynalazki i wyroby rónych narodów. To dao pocztek

pierwszym targowiskom, to >tworzylo ogniska ploihioci przyro-

dzonej , ogniska produkcyi rkodzielniczej, nauk i kunsztów

w miar nowo wypatrzonych lub odkrytych dróg handlowych. Bez

historyi handlu nie mona zrozunii dzisiejszych pr^dów handlo-

wych , bo nie z przypadku przesun si rydwan historyi z Azyi

i Afryki do Europy a z Europy do Ameryki.

Geografia handlowa jest biec.}, history ludzkoci , termome-

trem cywilizacji i podaje ostateczne rezultaty usiowa czowieka

na globie. Nie znajc dziejów handlu nie mona ani poj dzi-

siejszych prdów handlowych , i nie ma podobiestwa wzi udzia

w tym ruchu, którym cala ludzko pynie. Od dziejów handlu

rozpoczyna si wykad geograii handlowj i wielkim epokom

historycznym od])owiadaj tu epoki przemysowego ycia , które

w kadej katastrofie ludzkoci byo lekarzem spoecznym. Nie

miecz i bohater, ale jzyk i przemys, krzy, pug, egluga

i praca zdobyway kraje dla dzisiejszej cywilizacyi.

Geografia handlowa poczynajc od dziejów handlu , wykada

tylko i objania dzisiejsze stosunki, bo kademu wielkiemu obsza-

rowi handlowemu, kadej wielkiej indywidualnoci handlowej

odpowiada i w dzisiejszym ruchu liandlowym pewien historyczny

obszar.

Tak uaprzykad odpowiada dzisiejszy handel Lewanty na

Avybrzeach ródziemnego morza historycznym stosunkom, w jakici

si poruszali Fenicyanie, Grecy i Rzymianie na obszarze staroy-

tnego wiata jako i)iastuuowie staroytnej cywilizacyi.

\Yybrzea morza ródziemnego s kolebk nowszych dziejów

rodu ludzkiego; podami natury i stref zblione do siebie, przy-

stpne za pomoc zatok morskich, zachodzcych w gb ldów

trzech czci wiata, oywione od wieków ruchem i)racowitej rzeszy

i zetkniciem si mnogich narodów, starciem si rónych dnoci
historycznych wyday te wybrzea morza ródziemnego owoc

nowoytnej cywilizacyi, dawszy po raz pierwszy popd za pomoc
handlu nie ju do pobrzenej eglugi , ale do eglugi morskiej.

Ztd wysza myl osad , myl ycia na morzu i zamorskich

posiadoci, susznie te od handlu Lewanty, jako od piastuny

rodu ludzkiego, rzucajcego si na na wyprawy morskie i szuka-
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jcego wzrostu za pomoc usiowa wasnych i dzielnoci ludzlciej

wypada rozpocz opis eglugi na morzu.

Dzieje ludzkoci na wybrzeach ródziemnego morza stanowi

jedn cao, a handlowe stosunki ródziemnych Pomorzan s po

najwikszej czci kluczem do staroytnych dziejów, kluczem do

dziejów szerzcego si chrzecijastwa na globie, kluczem do cywi-

lizacyi nowoytnej , wystajcej z chrzcciaskiego gruntu

!

Religijny wschód rzuci na te wybrzea posiew wielkich myli,

które dopiero ruchem morskiego oywione ycia, na wybrzeach

ródziemnego morza wyday owoce.

Handel Lewanty jest przeto pierwotnej natury, jak cae ycie

azyatyckiej ludzkoci, handel jest tu obyczajow stron czowieka

i ma ródo swoje w niewiadomym prawie popdzie ludzkiej na-

tury, jak wszystko , co jest pierwotne.

Tu si nie staje , tu si rodzi czowiek kupcem i wyrasta

przemylny w druynie wschodnich karawan, które rozchodzc si

z Azyi ku dwom czciom wiata , sigaj w jednej stronie kolebki

rodu ludzkiego na wysoczynie Armenii i Persyi , w drugiej prze-

chodz w stepy Europy wschodniej, w trzeciej sigaj Ind}i, jako

wspólnej matki religijnych poda i odwiecznych skarbów ziemi,

w czwartej przez sfinxa zakltych krain tajemniczego Egiptu, — a
ostatecznie na wybrzeach ródziemnego morza skadaj te karawany

skarby trzech czci wiata na poytek ludzkoci.

Tutaj w ruchu i handlu Lewanty kry ludzko w tern pier-

wotnem kole , które dla niej zakrelia opatrzno , a urocze ciepo

wschodu wygrzao tu pierwotne zarody cywilizacyi szerzcej si

obecnie na globie.

Od eglugi tedy na wybrzeach ródziemnego morza i)0Gzyua

geogratia handlowa opis eglugi i morskiego handlu . bo bez czego

si ludzko obej nie moe i w obecnym swym stanie , tego

dostarcza jej zawsze jeszcze wschód i to skadaj zawsze jeszcze

trzy czci staroytnego wiata na wybrzeach ródziemnego

morza.

Panujcym pierwiastkiem na wybrzeach ródziemnego morza

jest dotd zawsze jeszcze jzyk woski czyli tak zwana lingua

franca jest jzykiem handlu i organem wspólnego porozumienia

si mianowicie w miastach portowych.

10*
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Wszystkie uarody, których okrtykr po ródziemuera morzu,

musz na ten jzyk tumaczy swe myli. Po Wochach zajmuj

w Lewancie dopiero drugie miejsce jako naród morski Grecy, a

trzecie nadmorscy Sowianie, Morlachami zwani.

Wpyw hiszpaskiego ducha siga wybrzey Woch i IBarba-

resków, wpyw woski siga a po ujcia Nilu, po wjbrzea Ziemi

witej , Maej Azyi i Odcs. Zwizki greckie krzyuj si po

wybrzeach caego ródziemnego morza na dawnem tle starej Grecyi,

a Austrya wstpuje za pomoc eglarzy sowiaskich i handlowego

towarzystwa Lloyda w dawne stosunki handlowe rzeczypospolitej

raguzaskiej (Dubrownika), weneckiej , a po czci nawet i rzeczy-

pospolitej genueskiej. Tyle co do eglugi na morzu ródziemnem,

która nie wychodzi po za wrota Gibraltaru.

Drugiemu historycznemu obrazowi skandynawskich narodów

odpowiada handel do pónocnego bieguna. W historyi odpowiada

dzisiejszy handel do pónocnego bieguna usiowaniom normandzkiego

ducha i zdobyczom Nonnanów.

Bezporednio z handlem do pónocnego bieguna czy si po

trzecie handel Pomorzan batyckich i niemieckich od ujcia Renu

a do Rygi. Jest to waciwie handel surowymi podami rodkowej

i pónocno - wschodniej Europy, a w historyi odpowiadaj mu

stosunki Hanzy, które wzi w spucinie.

Czwartym wielkim obszarem handlowym jest handel z Ameryk

pónocn.

Pitym handel z zachodniemi Indyami.

Na szósty okres przypada droga prowadzca dokoa Afryki

do przyldka Dobrej Nadziei.

Na siódmy handel ze wschodniemi Indyami i Australi.

Z drogami tych prdów handlowych koczy si historya odkry

na globie, a tem samem jedno wielkie zadanie ludzkoci. liady

ten wiat oddzielny handlowy ma odpowiednie sobie drogi

i artykuy handlu , które wywieci jest zadaniem geografii

handlowej.

Poow caego ruchu handlowego trzeba policzy na stosunki

handlowe, które Europa prowadzi z koloniami czyli osadami swemi

a wypada tu rozróni handel z koloniami od handlu kolonialnemi

towarami, które jako artykuy handlu id w targ na globie.
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Handel Europy z innemi czciami wiata lubo ijoow caego

handlowego obrotu na globie wynosi
,
góruje tern szczególniej, e

jest natury czynnej : jako zasuguje on pod kadym wzgldem

na pierwszestwo przed innemi czciami wiata, bo osady te s
albo rolnicze i w"ówczas s wysokiego znaczenia narodowego

i politycznego dla matki rodzicielki swojej , albo s to p 1 a u t a-

cye rolin zwrotnikowych, aklimatyzowanych i rozszerzonych na

wielkich obszarach, których uprawa daje korzyci, jakich nie daje

nawet waciwa ojczyzna tych rolin. Te osady plantacyjne daj

tedy bogactwa przyrodzone krain bogosawionych w ilociach

odpowiednich do zadania i pokupu.

Do trzeciego rodzaju osad nale osady górnicze, niebez-

pieczne dla górniczej ludnoci na wypadek, gdyby ya kruszców

wysza, — potrzebujce cigego zwizku z krajem matki rodzicielki

z powodu naukowych wzgldów, siy wkadowego kapitau i dróg

odbytu dla uzyskanego kruszcu.

Do czwartego rodzaju osad europejskicli nale w kocu
s t a c y e handlowe, emporya, faktorye i dyplomatyczne agencye,

bez których przewóz towarów z odlegych okolic zamorskich l)yby

albo utrudnionym albo niemoebnym zupenie.

Wszystkie te osady maj swoj wietn i cienist stron,

swoje narodowe i socyalne znaczenie , interes miejscowy ub za-

miejscowy matki rodzicielki lub oddzielnych od niej dróg i wi-

doków.

Osady europejskie s od potg europejskich zawise tak dugo,

póki si te potgi umarkowaniem i rozumem stanu rzdz, dopóki

wj-zyskiwania nie posun do ostatecznoci lub uroszczenie miej-

scowe umiej trzyma na wodzy potg ora lub rozumem stanu.

Osady le rzdzone traci matka rodzicielka, i tu musi znowu

handel jako czysto ludzki stosunek w pomoc przybywa na wy-

równanie naduycia wadzy, obraonych mioci wasnych i uro-

szcze tradycyjnych.

W tych iilku uwagach jest zawarta caa przesza i caa przy-

sza historya osad europejskich w innych czciach wiata: gdzie

dyplomata i onierz bro skada , tam obejnmje ekonomista

wyrównanie stosunków za pomoc wymiaru sprawiidliwoci, której

WYobrazicielka sa czysto ludzkie stosunki handlu i zamiany.
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Waciw geografi handlow podaje dopiero statystyka han-

dlowa; kraje, które nic maj statystyki handlowej, albo tylko

problematyczne daty, nie wchodz w skad gospodarstwa spoecz-

nego na globie. Na ten punkt radbym pooy przycisk i zapytuj,

jakie kraje posiadaj statystyk hanfllow?

Odpowied jest tu bardzo atwa. Posiada j Anglia, posiadaj

Wochy, Francya i Prusy. Austrya dorabia si bardzo mozolnie

tej statystyki, i moe do nij doj dopiero za pomoc samorzdu

tak, jak Anglia do niej dosza tern, e poczya interes pastwowy

z interesem prywatnym
;

jak Francja do niej dosza za pomoc
systemu ceutralizacyjnego

;
jak Wochy do nij doszy za pomoc

praktyki odwiecznej
;

jak Prusy do niej doszy, bo zasad ich

pastwowego bytu byy zasady ekonomii politycznej; jak w kocu

Austrya do niej dochodzi, oceniwszy to. e musiaa wstpi na

drog czysto ekonomiczn posunwszy si z jednej strony w czj'sto

centralizacyjnych teoryach germanizacyjnych , negujcych wszelk

przeszo historyczn, z drugiej w teoryach czysto radykalnych,

nie dajcych siy pastwowej.

Otó statystj-ka handlowa jest drug czci geografii handlowej.

Po dziejach handlu i statystyce handlowej przechodzi umie-

jtno do zwizków czyli konjunktur handlowych. Tu nie wystarcza

ani przyrodzona wasno i podno krain, ani stanowisko, które

te krainy dziejowo zajy, tutaj potrzeba si uciec do praktyki,

która w dziejach handlu na cae wieki wyprzedza teorye.

Znajomo stosunków czyli obecnych konjunktur handlowych

podaje statystyka, a do wyszych kombinacyi prowadzi tu ekonomia

spoeczna. Ekonomista podaje ostatecznie rady i odkry^^a widoki

dla wielkich indywidualnoci handlowych i pospolitego ruchu han-

dlowego na globie.

Na cay obrót handlu europejskiego z jego osadami w innych

czciach wiata wpyno kilka faktów historycznych tak potnie,

e poczynaj zmienia natur pi-dów handlowych i konjunktur

dotd praktykowanych.

W cigu XIX. wieku emancypuje si potga handlu i zamiany

za pomoc wielkicli instytucyi w rónych narodach i czciach

wiata na korzy powszechnego ruchu ludzkoci podjtych.
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Anglia zniosa w przccii|gu tego wieku handel niewolnikami

na globie i zniosa niewol murzynów w osadach swoich. Francja

zniosa korsarstwo na morzu ródziemnem przez wzicie Algieru

w posiado. Ztd nabiera handel Lewanty zupenie innego

znaczenia i drogi handlowe od wieków niepewne s znowu odzyskane

na poytek ludzkoci a mianowicie poudniowej Europy.

Francya posza dalej, robi jirzekop i kana przez midzymorze

Suez i otwiera dla wiata drog do skarbów wschodnich Indyi,

do kolebki rodu ludzldego i pierwotnej cywilizacyi nowej. Fakt

ten jest wielkirj doniosoci, bo Francya nie jest wprawdzie

pierwszym kupcem, ale jest pierwszym obywatelem na globie i

dzieli si z ca ludzkoci zdobyczami ducha swego i nabytkami

swego politycznego i narodowego stanowislia.

Niemcy jako naród rodka Europy rozwizali zadanie
,

jakie

na uaród rodkowy przypado, majcy czy pónoc z poudniem,

a zachód ze wscliodem, bo zaledwo, e najprzemylniejsza Belgia

rzucia w miniaturze sie kolei elaznych po innlym kraju , a

w lady jej stworzyli Niemcy nowe prdy handlowe za pomoc

olbrzymich linii kolei elaznych, sigajcych od morza do morza,

a tej siatce kolei elaznych odpowiada siatka telegrafów, przyspie-

szajca ruch handlowy i stosunki zamiany.

Koleje elazne Niemiec to wielkie nowe rzeki ródziemnych

krain 1-Juropy, niezawise od potg natury, a pynce jednostajnie

w gór i na dó si kapitaów na poytek stosunków zamiany.

Niemcy zaprowadzili u siebie take zwizek cowy wszystkich

pastw niemieckich, rozszerzyli w ten sposób granic swoj i

stworzyli dla swego przemysu i produkcyi nowe prdy dla czynnego

i zamorskiego handlu. Kolej poudniowa Austryi, uchodzca do

Adrj-atyku, to nowa olbrzymia rzeka europejska, oznaczajca

kierunek, którym rzeki z wntrza Europy nie pyn; jeeli Austrya

dotrze tak do brzegów morza Czarnego
,
jak dotara do Adryatyku,

speni vielk cywilizacyjn misy nie tylko za siebie ale i za

narody ssiednio.

Zai)rowadzenie parowej eglugi na Dunaju i poczty morskie

na wybrzeach morza ródziemnego, zaprowadzono przez towarzystwo

Lloyda, jest lako taktem wielkiej doniosoci, bo te stosunki

roznosz cywilizacye europejsk po obszarach zdziczaego wscliodu
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równie jak statki pocztowe francuzkie, i obudzaj ycie w krajach

staego islamizmu. Ostatnim w kocu wielkim historycznym

faktem najnowszym, który wpywa na stosunki starego wiata ze

wiatem nowym, jest przeksztacenie socyalnych stosunków amery-

kaskich na korzy powszechnego ruclm ludzkoci , na korzy
emancypacyi potg dotd nieemancypowanych i na korzy wolnej

konkurencyi, która w równouprawnieniu szuka korzyci dla siebie.

Ju z tego ogólnego zarysu nauk i wiadomoci, które wchodz

w skad powszechnej geografii handlowej
,

pokazuje si potrzeba

jej wykadu dla kadego spoeczestwa.

Inaczej zapatruje si na wiat geograf, inne daty podaje ten,

który dzieje handlu kreli, inaczej formuuje statystyk biece
dzieje handlu , a inaczej w kocu liczy datami geografa , dziejo-

pisarza i statystyka ekonomista spoeczny.

Geografia handlowa musi si w kocu podnie do rezultatów

jego kombinacyi.

Ten zimny czowiek, który na pozór w cyfrach i rachunkach

siedzi, mile dróg handlowych i ca oblicza, pewne i bezpieczne

drogi dla handlu wymyla, a przed niepewnemi ostrzega; ten

zimny czowiek, który w asekuracyach morskich i ldowych znajduje

lub nie znajduje rachunek dla swych kombinacyi : ten ekonomista

jest rozjemc krwawych, politycznych, midzynarodowych stosunków,

jest lekarzem narodowych niemocy, jest talizmanem wywoujcym

nowe siy i zasoby, jest sdzi pokoju w sprawach spornych

midzynarodowych, wielkim szafarzem bogactw duchowych i mate-

ryalnych caej ludzkoci, podajcym ndzy chleb powszedni,

a monym korzyci, a w kocu jest szafarzem mioci bliniego,

jak to Krasicki powiedzia

:

„I najwyszy rozum cnota itd."

PRELEKCYA DRUGA.

Do niedawna by jeszcze geolog geografem najnowszej formacyi,

zanim si umiejtno spucia do rozpoznania pokadów wnti-za

ziemi. Zwracam tu uwag na to, e gospodarstwo spoeczne

wskazuje od czasu do czasu , czstokro mimo woli i wiedzy
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nawet, drogi dla umiejtnoci nowych. Niedostatek paliwa na

powierzchni ziemi, mianowicie w krajach przeludnionych i fabrycz-

nych z jednej strony, a z drugiej pragnienie wzbogacenia ludzkoci

skarbami ziemi dotd nieodkryterai , wprowadziy geografi po-

wszechn i porównawcz na umiejtno geologii i geognozyi.

Poznanie wntrza ziemi i bogactw kopalnych jest to wielki

nabytek dziewitnastego wieku. O formacyaoh i skarbach ziemi

mówi dzi przemysowiec z t wpraw i z tem zastanowieniem

praktycznem , o których w wieku zeszym jjoway si zaledwie

mówi uczony uaturalista pierwszego rzdu. Zwracam na to uwag
udzi,, którzy si za postpowych maj. Jak geolog by tylko

zwrotnym punktem w umiejtnoci geografii , tak jest obecnie

ekonomista, na geografii handlowej wsparty, uaturalista i politykiem

najnowszej formacyi.

Przymuszony zamkn si w ramach dwóch godzin, nie mog
si ani janiej, ani obszerniej tumaczy.

Wano wykadu geografii handlowej wywiecaj dopiero

widoki ekonomisty, bo on stosuje umiejtno do ycia i prowadzi

do wyszych kombinacyi tak przyrodzone wasnoci ziemi, jak

przyrodzone wasnoci narodów.

Ekonomista, na geografii handlowej wsparty, jest wielkim fizy-

ologiem spoecznym; wszystko to, co gwat zadaje albo naturze

pewnych krain albo ludnociom tych krain, uwaa on za gwat

zadany naturze i zniewag zadan ludzkoci w ogóle. Ostatecznie

tedy jest autonomia narodowa polityczna i wolno handlu ideaem

ekonomisty i ostatecznym celem jego denia, bo jak mówi, ekono-

mista jest to polityczny fizyolog, który wie o tem, e jalv czowiek

nie moe y z podwizanemi arteryami, tak ani pastwo ani naród

nie moe y bez wasnego pulsu i wasnych prdów handlowych.

Ekonomista jako m praktyczny, potrzeby biece badajcy, na

geografii handlowej wsparty, zapytuje tedy gównie , na jakim

stopniu rozwoju stoi pastwo, naród lub caa cz wiata? Czy

jje w stanie pierwotnej natury, czy w sile cywilizacyjnej misyi?

czy w stanie cywilizacyi upadej, przechodzcej w zdziczenie?

Ekonomista zapytuje, co kade pastwo, kady naród lub

cz wiata ma do dania i czego potrzebuje
;
podug tych dat

oblicza stan majtku i dugów kadego kraju, stan jego bogactwa
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i niedoborów jego. Ekonomista zapytuje (gdy walka z yciem

jest powoaniem kadego spoeczestwa), z czem to lub owe

spoeczestwo walczy? z czem ta lub owa indywidualno pro-

dukcyjna lub handlowa, narodowa czy pastwowa jest w zapasach?

Jeeli spoeczestwo walczy z zastarzaemi przesdami i insty-

tucyami, które si przeyy i liamuj postp ludzkoci, wówczas

odwraca od ndzy i zoci nieludzkich oczy swoje przewidujc

tam rewolucy : i takim krainom , w którycli burziK-y pierwiastek

spoeczny przemaga, nie powierzy ani si swojej inteligencyi , ani

swego kapitau. Kto burzy, niech burzy, mówi ekonomista, to ja

przyjd potem i odbuduj po Tamerlanie wiat. Jeeli spoe-

czestwo podjo walk z niewol jakiegokolwiek rodzaju i

z uciskiem zewntrznym , wówczas doradza mu ekonomista , aeby

si spoecznie rozsiad szeroko, eby w instytucyach wolnych

szuka si na odi)arcie niemocy i)astwowych lub spoecznych , lio

na tej drodze dojdzie do samorzdu, do adu i dobrego gospodarstwa

krajowego. Tu dodaje ekonomista w miar tylko rzeczywistego

postpu instytucyi i'ad zdrowych i si nowych tak w sferze inte-

ligencyi
,

jak w sferze kapitau. Jeeli spoeczestwo walczy

z natur, w takim razie wspiera go ekonomista ca si swoj,

bo walka z natur, czy to na roli, czy w plantacyaci, czy w budo-

waniu kanaów, czy kolei elaznych, czy w kocu na oceanach

i w egludze morskiej, jest najwyszem zadaniem czowieka i jego

cywilizacyjnej misyi. Ztd te nagradza ekonomista najwyej

prac eglarza morskiego, która jest prawdziw wyobrazicielk

nieustajcej walki z natur , a ostatecznie nagradza ekonomista

rolnika, który cay luch przemysowy i handlowy podtrzymuje

jako czowiek przymierza ziemi z niebem, a pracy z nieustann

walk ywioów.

Powiedziaem, e ekonomista jest tizyologiem spoecznym, s
tedy pewne daty w statystyce handlowej, które mu kilkoma cyframi

objaniaj istotne pooenie krain lub narodów. Fabryczne kraje

ocenia on na przykad podug spotrzebowania iloci kwasu siar-

czanego, stopie cywilizacyi po konsumpcyi papieru i cukru, po

spotrzebowaniu pótna i baweny, wgla kamiennego i elaza, a

kiedy bada krainy rolnicze surowej produkcyi, zapytuje gównie

o to. czy kapita z ziemi wyszy powróci do ziemi i podug tego
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ocenia stan rolnictwa i surowej produkcyi i nawet stan caego

spoeczestwa. e tego rodzaju daty objaniaj rzecz naj doi?adniej,

zajmiemy si nieco szerzej icli rozbiorem.

Dopólci Icapita, l^tóry z ziemi wyszed, nie powróci do ziemi,

zanim obszed cae Icon rliodzieni
,

przemysu i fabryl^acji,

handlu i giedy, powodze i niepowodze, politycznego ucisku

i swobodnego rozwoju, dopóty nie ma powodzenia dla krainy,

ani równowagi , ani monoci rozwoju jej si w równowadze

odpowiednich do jej potrzeb a tern mniej do postronnych krain.

Prabogactwem ziemi jest przyrodzona jej wasno i podno,
po pugu, paszy i bydle, w lesie i wodzie idzie wszelkie bogactwo

i wszelka pucizna , mienie przechodzi nastpnie na inne potgi,

które wyzyskuj role i przyrodzone wiano ziemi; wszake poniewa

regulatorem wszelkiej wasnoci jest ziemia i gruntown podstaw

wszelkiego mienia, wraca ostatecznie wszelki kapita do ziemi,

pomnoony prac, przemysem handlem i musi jej odda to z lichw,

co od niej wzi, bo inaczej staj si wszelkie wartoci fikcy,

a kraj, który nie jest w sile rolniczej, przechodzi zwolna w pustyni,

jak skoro tylko bieca i ruchoma wasno nie znajduje punktu

oparcia i zabezpieczenia na ziemi. lvade pastwt) wszake i kady

naród dochodzi zupenie na innej drodze do tego rezultatu , i tu

ju okazuje si niebezpieczestwo, jeeli fabrykacya, przemys,

handel i gieda oderwie swój interes od interesu rolnika, i tu

okazuje si ju , e nie ma uniwersalnej recepty ani politycznej

ani ekonomicznej , i e kady naród musi si sam stara o to,

aby sobie wjrobi teorye wedle swoich potrzeb i pooenia swojego

a to takie, aby w skutek nich kapita powróci do ziemi. We
Woszech powróci dawno kapita do ziemi albo waciwiej mówic,

nie opuci nigdy ziemi. Jest to kraj dwóch rocznych zbiorów

szlachetnych rolin i S3'tego ziarna, oliwy i wina, jedAvabnic i

w znacznej czci ju poudniowych owoców, nie jak rola zaorany,

lecz jak ogród uprawny i sztucznie nawodniony. Bogate jego

pody nagradzay zawsze prac ziemianina , a warto ich równo-

waya w przecigu wieków potrzeba ludnoci, gsto nasiadej

w licznych i^rzemylnych miastach i miasteczkach , tudzie wolny

oddech na morze, który otwiera Wochom prdy handlowe do

trzech czci wiata. Wochy poruszay si w stosunkach dawnych
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Fenicyan, Greków i Rzymian w tradycyjiini liandloweni kole

staroytnego wiata.

Handlowe stosunki , któro po Fenicyanacli i Grcka(;li wzili

w pucinie, a municypalne prawa, które od Rzymian przyjli,

urzdzay ich polityczne , handlowe i socjalne stosunki tak atwo
i naturalnie, e jako spadkobiercy wielkich historycznych tradycyi

umieli praktycznie równoway wasno ruchom z nieruchom

wasnoci i e tam nie przyszo do wani pomidzy lol a

handlem, pomidzy wsi a miastem, pomidzy robocz ludnoci

a wikszymi posiadaczami ziemi. Wochy doszy tedy pierwsi do

zrównowaenia potg pracy i posiadania nieruchomej i ruchomej

wasnoci, tradycya i bogosawione pooenie tej krainy uatwiy i

uatwiaj im jeszcze cigle trudne kryzy polityczne i katastrofy socyalne.

Na zupenie innej drodze dosza Anglia do tego, e kapita

i tu ju powróci do ziemi. System kontynentalny Napoleona mia

przyprawi Anglie o mier godow, a przyoy si tylko do

rozwinicia i utrwalenia potgi Wielkiej Brytanii. System konty-

nentalny Napoleona mia zniszczy Angli a zniszczy tylko rolnicze

kraje rodkowej Europy, mianowicie Polsk, od której a po owe

czasy Anglia gów^nie pobieraa zboe. Kapitay, któremi panowie

angielscy (politycznie uprzywilejowani jedyni prawie posiadacze

ziemi) obracali w handlu na globie, cofnli oni w tak gronej

dla Anglii chwili i woyli je w ziemi , w bydo , budynki

i maszyny rolnicze, a zaprowadzajc po do zmienne gospodar-

stwo dorazu u siebie za pomoc siy olbrzymich kapitaów

i z polityczn wiadomoci pooenia swego , z energi i decyzy,

waciw kadej arystokracyi 3-jcej politycznem yciem : panowie

angielsc3', mówi oddajc dorazu ziemi kapita przez wieki naby-

wany, zdobywany i pomnoony w handlu na globie
,

postawili

Angli w tak kwimcym stanie rolnictwa, e jest odtd wzorem

dla wszystkich innych narodów, bo w jej rolnictwie zeszy si

przemylnie trzy potgi : kapitau, inteligencyi i pracy na podstawie

ziemi. Fermier angielski jest ywem wcieleniem tego zjednoczenia

trzech i)Otg wyszych, który odtd obmyla powodzenie Anglii

jako wyjtkowy stan rolniczy. Kontynentalny systemat upad,

ale surowa produkcya rolnicza Anglii podniosa si i nowe zwizki

handlowe zaopatruj j w zboe innych czci wiata.
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We ^rancyi powróci kapita rlo ziemi ua iiiuej drodze. Tum

stao si to slfutl\iem podziau wasnoci ziemsltiej na drobne

czci i protelvcy wszystliici rzcj,dów z liolei i opielii dla ronictwa,

któr daway. Tam stao si to przez spopularyzowanie obrotu

giedy i papierów skarbowych i przystpuo takowych da kapi-

talistów maych, may kapita powróci tam do drobnej wasnoci

zierasldej i rolnictwo nie jest bez obrotowego kapitau. Czego

za pojedyncze siy dokona nie mog, to dokonywa rzd w przed-

siwziciach wielkich gospodarstwa krajowego lub stowarzyszenia

zbiorowemi siami wielkich kapitaów. Dam tu may przykad.

Cae wojsko francuzkie nosi sukno ponsowe, a to dla tego tylko,

bo s okolice we Francyi, gdzie ziemia nic wicej rodzi nie

chce prócz sucej do farbowania jego roliny {garance). Dla

podniesienia tedy moebnej produkcyi miejscowej stworzy rzd

sztuczne drogi odbytu, a tak sam opiek rozciga nad wszyst-

kiemi gaziami gospodarstwa i przemysu rolniczego
,
przybywajc

ca si inteligencyi i fabrykacyi w pomoc rolnictwu. Opodatko-

wanie rolnictwa jest we Francyi take bardzo umiarkowane, i jeeli

nie zawsze podnosi, to przynajmniej nigdy nie zabija produkcyi.

Hiszpania nie moe i w rachunek krain, o których tu mowa.

Upadek Hiszpanii liczy mona nie od dzi , i bardzo wiele przy-

czyn skadao si na niego. Poudniowe i morskie pochodzenie

Hiszpanii podawao zawsze sposoby ratunku: kapita wszake do

ziemi nie moe tu powróci w znaczeniu europejskiem, bo Hiszpa-

nia jest w znacznej czci krajem pustym
,
górzystym , skalistym,

bezwodnym, pustopaszem i pastwiskiem koczujcych stad owiec,

a nie wasnoci ludzi. Osady jej zamorskie zuboay tak samo,

jak kraj matki rodzicielki i dowodz tylko , e wyzyskiwaniem

wasnych prowincyi adne pastwo ani aden naród nie moe
sta na dugo.

W Holandyi i Belgii powróci liapita ju dawno do ziemi,

przerobiony i powikszony przez handel zamorski. Holandya dowodzi

najlepiej tego, e kady kapita musi powróci do ziemi; stao

to si tu nie w skutek katastrofy politycznej jak w Anglii, nie

w skutek tradycyi i rutyny odwiecznej jak we Woszech, nic

wskutek instytucyi publicznych jak we Francyi, stao to si

w skutek zrozumienia tej prawdy ekonomicznej , e wielki kapita
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najbezinecziiij jest umieci w ziemi, i e go ostatecznie niema

gdzie podzie, dowodem za tego jest wysoka warto ziemi

w Holaudyi i Belgii, maa odsetka od woonego na ni kapitau,

na której waciciele ziemscy przestaj, a mimo to nie atwe

przechodzenie ziemskiej wasnoci z rki do rki. Ztd zamienia

si caa Holaudya w sztuczn k i bogat mleczarnir, a naj-

przemylniejsza Belgia jak w rkodzieach i kunsztach przodkowaa

na pónocy, tak drenuje dzi cae obszary swoje, które pod pug

id i nawozi je sztuczuerai i zakupionemi nawozami. Tu zgroma-

dzi najprzód przemys i handel wielkie kapitay i tu wróciy one

najpierw napowrót do ziemi.

Niemcy rodkowe nie odbyy jeszcze caego koa zmian war-

toci, wszake i tu ju wróci po czci kapita do ziemi. Nie

stao to si jak w Anglii w skutek katastrofy, jak we Woszech

w skutek tradycyi, jak we Francyi w skutek instytucyi, jak

w kocu w Holandyi i Belgii w skutek nadmiaru kapitau.

W Niemczech bya instytucya dziedzicznoci maych dynastyi,

instytucya ordynacyi i tideikomisów wielkich dóbr koronnych,

klasztornych i kocielnych, która utrzymaa niepodzielno ziemi

i do której powraca jedn rk dany a drug odbierany w powrót

kapita. Tu tedy równowayy si potgi przemysu i handlu

z si surowej produkcyi w ziemi. Tu te rzeczywicie jest pro-

dukcya rolnicza caych krain, mianowicie nad Renem, na zachodzie

w pastwie austryackiem wysok. Siedziby ludzkie zamieniy si

w sady, kraj przybra pozór uprawnego ogrodu , okazale budowle

dwigny si z posad tak w obrbie miast jak po wsiach i

ustroniach wiejskich, miasta przeszy z lkodzielui na fabryki,

kapitay zebray si na giedzie , wsie zamieniy si w wielkie sady,

w winnice i mleczarnie , a kiedy kapita zaciy na ziemi , bya

rolnicza produkcya ju w tej sile, e zdoaa opaca kapitay

cice na ziemi i równoway gr giedy sil produkcyi rolniczej.

Ekonomici powiadaj w^prawdzie, e rodkowe Niemcy s
zawsze jeszcze nie do uprawn rol, e nie maj odpowiedniego

kapitau obrotowego, i nie maj dosy si roboczych, w stosunku

do obszaru i ludnoci. Na Niemców wszake nie mona si za-

patrywa jak na handlow indywidualno, nie s oni caoci
polityczn ani narodow jak Anglia, Francya i Wochy; w skad
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ich wcliodzi bardzo róne kraje, bardzo odmienne etnogra-

ticzne grupy. Ja chciaem tu tylko okaza stopie ich kultury,

który si tern w ekonomii najbardziej wyraa, czy kapita powróci

do ziemi czy nie.

Wprzódy zrobiem ju uwag , i Niemcy zajmujc rodkow

Europ s pod kadym wzgldem porednikami zamiany tak wyo-

brae, jakote i podów lub wyrobów pomidzy poudniem a

pónoc , wschodem a zachodem , chciaem tu zarazem okaza,

e w kadym kraju wraca kapita do ziemi ostatecznie w skutek

co raz innych przyczyn , e kraj rolniczy mona zuboy , ale go

nie mona zamieni na przemysowy i fabryczny, tudzie e
w miar tego tylko, jak kapita do ziemi powraca, podnosi si znów

przemys i handel, surowa produkcya ziemi i produkcya fabryczna.

Przechodzimy do Polski , która jest reprezentantk biernego

handlu i bardzo opónionej produkcyi podów surowych. Bogactwo

ziemi przyrodzone nie zdoa tu wynagrodzi braku prdów han-

dlowych , kraj wprowadza wicej , ni wyprowadzi zdoa , yje

tedy z kapitau , a e kapitaem tu jest ziemia , wic ta ziemia

usuwa si z pod nóg wacicieli. W kadym innym kraju jest

wasno wasnoci, tu jest ona zagroon przez polityczne sto-

sunki i niedostatecznie obwarowane stosunki prawne, przez prawo

wekslowe , które wszystkie inne prawa wyrugowao i przez lichw,

która si corocznie tego domaga po ziemi, czego fabryki krajowe

w pi lat nie wyrobi, a ziemia w dziesi lat nieurodzi. Jeszcze

jedneni a moe i gównem nieszczciem Polski s le urzdzone

hipoteki. Wasno ziemska czysta jest tu bardzo rzadkim tylko

wyjtkiem , ani dziedzic tedy, ani dzierawca nie odnosi korzyci

z ziemi. Hipoteczny tytu W'aciciela sta si tylko fikcy, bo

ziemia staa sie waciwie wasnoci trzeciego, to jest wierzyciela,

Dodajmy tu jeszcze i to, e dziwna sprzeczno zachodzi pomidzy

prawodawstwem a zasad hipoteczn wasnoci wikszej. Spadko-

biercy wasnoci wikszej id podug prawa do równego dziau,

a wasno wiksza ziemska jest podug zasad hipoteki niedzieln

:

w kadem pokoleniu tedy przechodzi wasno ziemska w inne

rce do innych rodzin i kade pokolenie musi ca ziemi kupowa

na nowo i zdobywa kapita na zakupienie tej ziemi. Te s
przyczyny, e w Polsce kapita nie powraca jeszcze do ziemi.



l6o o POTRZEBIE WYKADU

L>okadiiiej zdoauiy t prawd wywieci, jeeli si okiem

ekonomisty wspartego ua umieitnoci geografii handlowej zapa-

trzymy na wielkie handlowe, narodowe i polityczne indywidualnoci

w Europie.

Ekonomici dziel Europ na kilka indjwidualnoci handlo-

wych. Gdy nam za gównie chodzi tu o wywiecenie naszych

stosunków, musimy w tym podziale obszarów handlowych pój
nieco dalej i wntrze rodkowej Europy i pónocno - wschodniej

podzieli ua drobniejsze czci, bo ródziemne te krainy s w wy-

jtkowem pooeniu politycznem; rzeki nie uchodz tu do morza

ale wpadaj do szop cowych, korzyci nie odnosz tu kraj

surowej produkcyi, ale kraje pomorskich przekupni.

Na dualizmie Niemiec nie cierpi nikt tyle, co Polska ze szkod

niemieckiego narodu i jeeli tu o Polsce mówi, rozumiem tu

historyczny obszar Polski i rozróniam jako osobne indywidualnoci

handlowe pónocne Niemcy w^ stosunkach dawnej Hanzy, Litw

w stosunkach portowego batyckiego handlu, Ru w kocu rzeczy-

pospolitej polskiej, Polsk rodkow zamknit, "Wgry w znaczeniu

koronj- w. Szczepana , i Austry nad Dunajem , która pracujc

usilnie nad utworzeniem nowych prdów handlowych : jak wyrobia

dla swych krain drog do Adryatyku, tak musi dla siebie, Polski,

Rusi i Wgier otworzy now wielk drog handlowego prdu

na Czarne i ródziemne morze \w kierunku Dniestru, Prutu i Dunaju.

Zwracam tu uwag na pewniki powszechnej i porównawczej

geografii, zdobyte geniuszem Humboldta i Rittera, które dzi

przeszy na poytek ludzkoci. Boh, Dniestr i Dunaj odstpuj

od kierunku wszystkich rzek europejskich rodkowych
;
jakie moe

by ich zadanie? juci nie inne. jak wielkiej cywilizacyjnej misyi

oywienia zdziczaego wschodu cywihzacy rodkowej Europy, bo

wielkie rzeki europejskie s dla narodów^ i pastw wielkiemi

wskazówkami w dziejach, a Dunaj jest rzek panujc na morzu

Czarnem, bo przypiera najwikszym obszarem ziem i ludnoci

caych narodów do Czarnego morza, ztd te s na poudniowym

wschodzie Europy i prawa jego przyrodzone i historyczne naj-

wiksze. rodkowa zamknita Europa moe wzi tylko za

biegiem Dunaju wolny oddech ua morze tern bardziej dzi
,
gdzie
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sie kolei elaznych rodkowej Europy spyna i spywa z obszarem

Dunaju. Na tej zasadzie maja kraje poudniowego i pónocnego

wschodu Europy jeden wielki, wspólny interes z Austry. ,

O cywilizacyjnej dzisiejszej raisyi wiata nie nio si dzisiejszym

pseudo -europejskim Tamerlanora; ale Austrya, która po rzymsko-

niemieckich cesarzach wzia koron, wzia take w pucinie

historyczn misy Polski i Wgier. Jaka bya historyczna misya

tych narodów? Oto szerzenie chrzeciaskiej cywilizacyi, szerzenie

wielkiej idei jednoci kocioa , i szerzenie rycerskiego zakonu

nad Wis i Dunajem, którego powoaniem bya obrona Europy

od najazdu azyatycldego pogastwa. Z objciem Polski i Wgier

obja Austrya historyczn misye obu tych narodów : bo misya

jest tu przywizana do ziemi i geograticzuego pooenia. Z czem

Polska i Wgry walcz3'y, z tern musi dzi walczy Austrya; co

im grozio, grozi dzi Austryi ; a to, co Polsk i Wgry zbawi

moe, zbawi tylko Austry, która na pónocy Europy nie wytrzyma

konkurencyi, i di"ogi handlowe stracia.

Tu trzeba nowych prdów handlowych wielkiego miasta euro-

pejskiego, wolnego portu w okolicach uaw Dunaju, nowego

ogniska cywilizacyi rodkowej Europy na granicach dzieraw

europejsiiich, dokdbj- Ru, Polska, Wgry i poudniowa Sowia-

szczyzna, Mutany i Wooszczyzna znalazy pod opiek Austryi

wielkie prdy handlowe, za biegiem Dniestru , Prutu i Dunaju na

kresach cywilizacyi europejskiej.

Na drodze wyzyskiwania krain surowej produkcyi na korzy
fabrycznych krain i kapitau nie mona i dalej. To prowadzi

do zuboenia i ujiadku tak Austry jak ssiednie jej krainy,

wspólnoci interesów handlowych i finansowych , wspólnoci

cywilizacyjnej i historycznej misyi z ni poczone. Ekonomista,

otwierajc nowe drogi dla gospodarstwa spoecznego, stawi narody

tylko w ich przyrodzouem i historycznem prawie zarazem. Na

pónocy ubiegy Prusy w czynnym handlu pónocn, wschodni i

rodkow Europ : na poudniowym wschodzie ubiega si liosya

o ujcie Dunaju: to grozi ndz, ubóstwem, ciemnot i niewol

dla caego pónocnego wschodu Europy i dla caego obszaru

Dunnju.

Dziel W. 1'ul:,. lum. VI. 11
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Czynny handel rodkowej Europy, Austryi nad Dunajem i

handel ssiednich jej krain musi dla siebie znale morsk przysta

na wybrzeach morza Czarnego i now drog handlow do wschodu,

nie tamowan ani politycznemi , ani narodowerai uroszczeniami.

Kto tego nie ])0jmuje dzi, dla tego si nie przyda na nic ocenienie

tych stosunków na jutro, bo jutra dla niego nie ma i nie bdzie.

A teraz powracam do wielkich indywidualnoci handlowych

w Europie
,

jak si na nic zapatruje ekonomista , na geografii

handlowej wsparty. Tu poczynamy znowu od Woch, jako matki

rodzicielki dzisiejszej czwilizacyi europejskiej, która zawsze jest

jeszcze reprezentantk ciritafis Dei , wielk spadkobierczyni

historycznych i handlowych tradycyi , klasyczn ziemi wiary,

wiata, nauk i sztuk piknych. Jest to ojczyzna inicyatywy

duchowej , a w dzisiejszym wiecie handlowym wychodzi ztd

inicyatywa kursu czyli oznaczenie wartoci biecego handlu.

wiat handlowy uiszcza si tu dwom czciom wiata w gotowinie,

chociaby waciwie i Europ wobec Woch za osobn, a zatem

za trzeci cz wiata uwaa mona.

Na wybrzeach morza ródziemnego oznacza dla trzech czci
wiata w ten sposób Liworno skal kursu jako pierwsze i gówne

targowisko zmiany na poudniu Europy. Skala tego kursu wypywa

z kombinacyi handlowych trzech czci wiata na wybrzeach

morza ródzipmnego. Liworno oznacza natur handlowego pulsu

a w gównych czterech ogniskach handlowych: Marsylii i Smyrnie,

w Alexandryi i Stambule mierz podug tej skali cay obrót

handlowy trzech czci wiata i wzajemn warto biecych

wasnoci i wartoci.

Na pónocy Woch podaje Medyolan skal biecego kursu—
w Niemczech Augsburg i Frankfurt dla Lipska, Hamburga, Wiednia

i Berlina ,
— dla Framyi i Belgii Pary , — dla Anglii i Ameryki

Londyn. Do tego kursu stosuje si dopiero cay handel na morzu

Niemieckiem, grupy skandynawskich narodów nad Batykiem i

morzem Póluocnem. W Londynie tedy dopiero równoway si

skala kursu , do którego Wochy inicyatyw daj.

Wszake e Anglia jest wiadomym panem handlowych sto-

sunków, e trzyma statystyk handlu na globie w rku , wic
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równoway skal kursu raz za pomoc powikszenia lub ziiieuia

eskonta, to znowu za wypuszczeniem lub cignieniem gotowizny,

za pomoc wypuszczenia lub cignienia papierów, a inn ra
znowu znia odsetk od swoich wyrobów, podnosi cen towarów

surowej produkcyi, szuka nowych targowisk dla swego odbytu,

wypatruje nowe drogi i prdy handlowe , i sprzedaje tam to , co

dawniej kupowaa , a kupuje to , co dawniej sprzedawaa. Jeeli

wszystkie obroty usilnoci marynarki kupieckiej i giedy londyskiej

nie pomog, wówczas blokuje Anglija porty, stacza morskie bitwy,

rozpuszcza swoich piratów na nieprzyjació Wielkiej Brytanii po

morzach i zawiera w kocu korzystne traktaty.

Tyle co do skali kursu biecych wartoci handlowych, do

których inicyatyw Wochy daj, a któr ostatecznie równoway

Anglia. .Ju z tego okazuje si, jak indywidualnoci handlow

jest Wiell?a Brytania, e jej obrót handlowy jest stanowcz potg
dla caego kontynentu , i e Euroi)a pracuje waciwie tylko nad

przysijorzeniem korzyci dla Anglii.

Jeszcze wicej wywieci si to, jeeli si okiem ekonomisty

przypatrzymy Anglii u niej w domu. Ekonomista widzi w Anglii

jedn olbrzymi fabryk, która dostarcza wyrobów dla wszystkich

czci wiata co do jakoci pierwszego rzdu, co do iloci w masach

nigdzie nie praktykowanych, a co do ceny tak niskich, e aden
kraj ani naród nie moe tu z Angli wytrzyma wspóubiegania

si, bo Anglia ma wicej targowisk na kuli ziemskiej, ni wszystkie

narody razem i nic czeka kupca u siebie, ale szuka go za morzami

we AYSzystkich czciach wiata, i nabj^wa za sw^oje towary surowe

pody ziemi, nierównie wyszej wartoci, które jj opacaj z lichw

wkadkowy kapita, fabryczn produkcy, eglug morsk i odsetk

od tych trzech kapitaów. Anglia jest tedy olbrzymi fabryk,

pdzon si pary najwikszych kapitaów na globie, — Anglia jest

prawdziw reprezentantk czynnego handlu, inicyatywy handlowej

w sferze poj. Ivacly ruch handlowy, kady prd jest tu wiadomo

obmylany i obliczony z góry.

Prywatna usilno wyprzedza wprawdzie zawsze prawodawcz

pastwow znajomo rzeczy, ale instytucye nadaj zawsze za tym

pochodem powszechnego narodowego ruchu. Inteligcncya i rodki'

11*
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raateryalne s, tu w jednym rku , albo id zawsze rka w rk.
Ztd monaby o Anglii powiedzie, e jest nie tylko krajem

inicyatywy bandlowej, ale zarazem i krajem nowycb wyna-

lazków, wszelkich poprawek i ulepsze czasowych.

aden kraj ani naród nie ma wprawdzie przywileju na rozum

i geniusz, ale Anglia umie z rozumu, z geniuszu przemysowego

i wynalazków tak korzysta, jak aden inny naród, bo ocenia to,

jak dwigni w yciu spolecznem
,
jak potg jest inteligencya

i jak rol odgryw-a w ekonomii spoecznej.

„Wszystko sprzeda, niczego nie kupi", to jest hasem Anglii,

to jest gwiazd kierunkow w jej przemysowem i handlowem yciu.

Jeeli Anglia, w olbrzymiej fabryce swojej przerabiajc surowe

pody wszystkich czci wiata, pody te nabywa musi, to paci

je gównie wyrobami swemi i kupuje je tylko od tego , komu

w daleko wikszej iloci pozby moe swój towar, lub temu tylko,

od kogo najtaniej naby moe pody surowej produkcyi. Anglia

idzie dalej za pomoc swoich plantacyi i osad, bo zaprowadza

w nich surow produkcy , która z kadym dziesitkiem lat si

powiksza i do tego ostatecznie celu dy, aby nic od nikogo

nie kupi a wszystko sprzeda. Anglia te wyrobia osobn monet

dla wiata u siebie. Anglia nie paci ani zotem, ani srebrem,

ani papierami, ale paci elazem i kamiennemi wglami.

Pod wzgldem produkcyi fabrycznej i eglugi morskiej stoi

ona w penej sile, wyzyskiwanie bogactw kopalnych jest tu

posunite do najwyszego stopnia, a i uprawa ziemi jest tu w penej

sile, bo kapitay, jak mówiem, powróciy tu do ziemi i postawiy

j w penej sile oddajc jej to z lichw, co od niej przed wieki

wziy. Zwyciztwo Anglii nad Napoleonem I. byo ekonomicznem

zwyciztwem i dowodzi tylko, jak potg na globie jest ekonomia

spoeczna. Anglia pacc elazem i wglem osigna daleko

wysze korzyci, bo równoway na globie temi dwoma artykuami

warto caej pszenicy, a wic kraje surowej rolniczej produkcyi.

W tych kombinacyach monaby pój dalj
,

gdybym nie by
zmuszony zamkn si w ramach dwóch godzin.

Przechodz do Francyi, jako do pierw^szej indywidualnoci

handlowej na kontynencie. Jeeli si na Francye zapatrzymy
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okiem ekonomisty, to Francya jest wielkim majtkiem ziemskim,

przechodzcym w okaza rkodzielni. Produkcya miejscowa nie ogra-

nicza si jak w Anglii na kilku wielkich miastach fabrycznych,

ale jest zdecentralizowan, co znaczy, e rozsiada si na obszarze

caej Francyi, za któr Pary centralizujcy te produkcye myli

i czyni. Nie ma we Francji miasteczka , nie ma wsi prawie,

ktoraby nie produkowaa pewnego artykuu wewntrznego handlu.

Francya graniczy o trzy morza, cise jej kontury polityczne

robi j drug potg handlow w Europie, a pierwsz na konty-

nencie. Francya jest zdecentralizowan pod wzgldem produkcyi

na caym obszarze ziem swoich, a zcentralizowan w Paryu pod

wzgldem swojej narodowej i politycznej wiadomoci. Któ j
zcentralizowa i centralizuje w Paryu? Byy to geniusze wieku,

które w elaznej konsenkwencyi konturów ziemi Francy zcentra-

lizoway w Paryu, byy to geniusze kilku wieków, których Bóg

dawa Francyi, i mowie bardzo rónych barw politycznych,

którzy si wszake na to jedno zawsze zgadzali , e Pary musi

rzdzi Francya, jeeli ma dawa duchow i polityczn inicjatyw

nie tylko na kontynencie ale i na globie.

Któ przej misy centraizacyjn Parya dla Francyi po

geniuszach wieku? któ dzi, zapytujem}', centralizuje Francy

na korzy Francyi i na poytek Europy? Odpowiadamy: centra-

lizuje j rysownik z oówkiem w rku i dziennikarstwo francuzkie

z piórem w rku. To, co we Francyi jest synne, staje si zna-

komitoci nie tylko we Francyi i na kontynencie, ale na globie

Saroire faire oto rzecz Francyi i Parya, rysownika, dzienni-

karza i fejletonisty. Podnie i wywieci produkcye Francyi,

rozsian na caym obszarze jej ziem, zaleci j nie tylko Francyi,

ale caemu wiatu we wdzicznych deseniach i we wdziczniejszych

jeszcze sowach, da to, co najnowsze i najnadobniejsze: oto zadanie

Francyi! Francya jest ztd par exceUeuce inicyatyw mody, wzicia,

popytu i pokupu tego, co nowe, co modne i wzite. Francya

zawdzicza dzisiejsz wielko i wzito swoj talentowi rysownika,

który nowe i gustowne wzory daje tak dla sztuki, jak dla przemysu,

tak dla salonu, jak dla ulicy. Francya zawdzicza dzisiejsz

wielko swoj talentowi dziennikarza, który umie podnie to
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^Yszystko , CO francuzkie do najwyszego stopnia , który umie to

wszystko dobrze sprzeda i dolirze sprzeda siebie, który umie

z najdrobniejszej rzeczy uczyni rzecz wielk, i z p0Avszcdnich

ludzi uczyni ludzi nie powszednich, wielkich a nawet epokowych.

Saroire faire i sprzeda wszystkiego na czasie , co ma Francya

do pozbycia: oto zadanie rysownika, dziennikarza i fejle-

tonisty.

Jak rysownik obmyla kontury najwdziczniejsze na dzi , tak

le s produkcye dziennikarza i fejletouisty prawdziwemi biuteryami

i pachnidami Francyi, która daje ton w modzie i dla odbytu

swojej produkcyi znajduje zawsze prdy handlowe tak na konty-

nencie, jak na globie. Inicyatyw politycznych idei daje Francya

za pomoc oówka i pióra. Jest to osobna misya, na to trzeba

mie Pary, który jest nie tylko stolic Francyi. ale wielk

metropoli cywilizacyi caego wiata. Pary, to Francya. a nawet

wicej jak Francya : bo nie ma dzi narodu , co wicej , nie ma

nawet rodziny, któraby nie przybya do Francyi z najodleglejszego

zaktka Europy i któi-aby nie opacia haraczu swego za chwil

wytchnienia, za nadzieje polityczne, za wiato wzite od Francyi—
nie ma dzi narodu, ani czowieka, pastwa ani spoeczestwa,

któreby si nie musiao oglda na Francye. Nie ma czowieka,

ani narodu . któryby tu nie szuka mody dla idei czasowych i

mody. To zadanie, jakie mieli Grecy w staro3inym wiecie,

jakie miay Wochy w wiekach rednich, to przeszo dzi na Francy.

Francya wiedzie, bo bawi wiat, a jako kraj mody ma jeszcze

w drugim i trzecim roku do sprzedania dla Europy to, co dla

niego przed dwoma i trzema laty modne byo. Tu ley potga

Francyi, któr sobie w nowszych czasach wywalczy upowszechniony

na globie jzyk francuzki.

Przechodz do wielkiój trzeciej indywidualnoci handlowej, do

grupy skandynawskich narodów. Ubóstwo przyrodzone ziemi i

klimat pónocny wywoa tu prac, zniewoli do oszczdnoci,

zmusi miejscow ludno do szukania bogactw w gbi morza

i w gbi ziemi. Okiem ekonomisty patrzc si na pówyspy

skandynawskie, s one najwiksz osad rybaków i ptaszników,

dostarczaj tych dwóch artykuów caej Europie, yj w znacznej
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czci ziarnem zakiipionem, mianowicie ytem i Polski i Litwy,

a szczciem icli jest, e przy oszczdnoci wrodzonej wicej Jowiij

ryb i wyrabiaj elaza, ni potrzebuj jia. Oszczdno i praca

jest tu gówn zasad, gospodarstwa krajowego . a przywizanie

do ziemi, cho ubogiej i do tradycyi narodowej, równoway nie-

dostatki tej ziemi i stawia grup skandynawskich narodów powanie

na zewntrz, a politycznie i spoecznie ukojon w sobie.

Niemc} jako wyobraziciele handlu poredniczczego s pore-

dnikami pomidzy poudniem a ]»ónoc . zachodem a wschodem

Europy, pomidzy zamknitemi morzami a otwartemi oceanami.

pomidzy ldowym a morskim liandlem. pomidzy liandlera czynnym

a handlom biernym. Niemcy s, e si tak wyra , spedytorami

inicyatywy angielskiej a mody francuzkiej i dostarczaj poudniowej,

pónocnej i zachodniej Europie surowych podów, które tam

fabrykacya, przemys i artyzm przerabia i po caym znowu roz-

posaa globie. Wane tedy i wielkie jest powoanie rodkowej

Europy, osiadej przez Niemcy, a to, co im jest waciwe, jest to

wysoka produkcya towarów drobnych czyli tak zwanych kramów

norymbergskicb.

Tu musimy si uciec znowu do historyi. To, co owo wielkie

znaczenie Niemcom nadao, bya to powaga cesarzów pod wzgldem

handlowym. Hanza owadna od ujcia Renu a do ujcia Dwiny

na wybrzeach Niemieckiego i Batyckiego morza wielkie handlowe

stosunki, i cigna korzyci od Renu do Dwiny, od Amsterdamu

do Rygi wszelkie handlowe korzyci z caego obszaru rodkowej

i pónocno - wschodniej Eurojiy, od Renu i Alp a po Dwin.
Niemcy urobiy za pomoc instytucyi cechowych i bractw religij-

nych przemylnego kupca , zdolnego rzemielnika i kunsztownego

artyst. Fabryczny przemys dzisiejszy bra pi'zez dugie wieki

w caej Europie wzory i uzdolnienie z niemieckiego warstatu.

Niemcy poczynali od rzeczy maych, od tabrykacyj drobnych we

wszystkich kierunkach potrzeb ycia, a kiedy fabrykacya rko-

dzielnika zamienia si na produkcy fabryczn , mieli oni gotowych,

dobrze usposobionych i urobionych ludzi i zdoali nady za

inicyatyw handlu czynnego innych narodów na globie. Zwizek

Hanzy poszed za biegiem wód ku pónocy i w t stron wziy
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gównie wag wszystkie handlowe pi^yly rodkowej i pólnocno-

wschodniój Europy, i przesuny si niejako wszystkie korzyci

krain surowej prpdukcyi ku pónocy. Konjunktury liandlowe zostay

w ten sposób sformuowane dla rodkowej i pónocno-wschodniej

Europy w interesach Hanzy, a gdy islamizm zawadn na pou-

dniowym wschodzie Europy, byy prdy hanzeatyckiego handu

jedynemi drogami wywozu stosunków liandlowycli dla rodkowej

i pónocno-wschodniej Europy.

Niemcy jako wyobraziciele porodkujcego handlu w Europie

jak zorganizowali Hanz w rednich wiekach, tak si stali za

pomoc swojego jzyka i literatury porednikami wyobrae po-

midzy poudniem a pónoc, wschodem a zachodem Europy.

Niemcy zaprowadzili pierwsi drogi i poczty u siebie, rozszerzyli

instytucye i obszar swojego handlu za pomoc zwizku cowego,

i zniesieniem ce porednich. Niemcy rzucili sie kolei elaznych

i stworzyli nowe prdy handlowe czc poudniowe morza z pó-

nocnemi , a rodek Europy z oceanem 7Vtlantyckira.

Jeeli tedy Wochy, jeeli grupa skandynawsldch narodów,

Anglia i Francya jako wielkie indywidualnoci handlowe i prze-

mysowe reprezentuj handel czynny na globie, jeeli Niemcy

reprezentuj handel porodkujcy, to Rosya i Polska reprezentuj

handel bierny; równie nie ma i Austrya drogi handlowej za

biegiem Dunaju na wschód. Handel bierny jest to ten rodzaj

handlu
,

gdzie produkcja miejscowa czeka kupca u siebie. Nie-

dostatki tego handlu nagradza handel wewntrzny, jeeli ludno
miejscowa umie mu nada ruch waciwy, a obszar irain jest tak

znacznj^, e zamiana ju wasnych podów porodku granic swoich

jest konieczn i Icorzystn. Handel taki daje zamono miejscow,

dostatek i dobry byt i odgrywa nawet znaczn rol w midzyna-

rodówkach stosunkach.

Zwizki Hanzy ubiegy Rosy na pónocy, handel morski jest

tu w rkach Niemców i Anglików, a po czci od grupy skandy-

nawskich narodów zawisy. Na poudnie Rosyi wznioso si tylko

jedno miasto za przywilejem wolnego handlu, Odesa. Jest to

port surowj^ch podów, których wywóz ma do walczenia z polity-

cznymi stosunkami wschodu. Ten milion bagnetów na papierze.
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którego kady wikszy ruch Rosj-a opaca musi poyczkami za-

cignitemi w Europie, nie imponuje okonomicie, bo nie jest

jej si, tylko saboci: ale imponuje ten milion kibitek, które

od Syberyi i granic Chiii we wszystkich Iderunkach obszaru caej

Rosyi irzyuj si z sob jako wielkie karawany wewntrznego

handlu Rosyi, imponuje mu ta jirzemylna i kupczca ludno

najniszych warstw spoeczestwa, która nawet nie opuszczajc

granic swego kraju zdobywa zamono i bogactwa, dobry byt

i znajomo handlowego obrotu poredniczc na ldzie pomidzy

wntrzem Azyi a wntrzem Europy, Ca protekcyjne daj wzrost

temu wewntrznemu handlowi i ])rzyoyy si nawet do rozwinicia

produkcyi farybrycznej ; wyrobom wszake rosyjskim brak tego,

czego brak caej Rosyi, wyksztacenia i uksztacenia. Porednich

stopni cywiizacyi przeslioczy niepodobna, wszelkie reformy, litóre

Europa od piciu wieków przebya, nie przeszy w Rosy, i

zastraszajcymi s dla Europy ruchy Azyaty, który tylko przez

wyom granicznej Polski widzi Europ. Rosya jest tedy pod

wzgldem handlowj^m reprezentantk handlu biernego, a sile jej

handlowego ruchu stanowi jej handel wewntrzny.

Prusy jako Prusy Aveszly w skad hanzeatyckiego handlu i

prowadz handel czynny na wybrzeach morza Batyckiego i na

morzu Niemieckiem, ale odmienne zupenie pooenie jest Austryi

rodkowej, potgi poudniowych Niemiec, a po czci i poudniowej

Europy. Jest to indywidualno handlowa, geograticznemi sto-

sunkami zamknita w sobie , Alpami odgraniczona od poudnia,

spadkowymi zwizkami Hanzy oddzielona od pónocy, islamizmem

od poudniowego wschodu. Wszystko tedy, czem Austi7a jest

obecnie, to winna sobie i temu, e wstpia na drog ekonomiczn

jako wielkie pastwo na obszarach Dunaju.

Przechodzimy do Polski, która przez polityczny podzia kraju

stracia swoj wasn firm handlow, ztd jest ona repre-

zentantk biernego handlu i surowej produkcyi rolniczej. Przy-

rodzone jej prdy handlowe s przerwane politycznemi granicami,

ztd wyrabiaj si nienaturalne ruchy wstecznych prdów i z po-

litowaniem prawdziwem pogda ekonomista na najyniejsze obszary

ziemi ród Europy i na t ludno wycznie rolnicz, która
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pomimo przyrodzone.ffo bogactwa ziemi w ucisku i ndzy yje,

i niewiele ma do si)rzedania , n wszystko kupowa musi.

Polska stracia swoja firiu handlow. Kto ten fakt

oceni
,

pojmie . e rzeczy tak zosta nie mog wród Europy,

która liczy i w której si wszystkie narody wzajemnie obliczaj

z sob. Wszystkie artykuy surowej produkcyi Polski , Litwy

i Rusi , które id w targ europejski , sprzedaj si pod firm

obc , a e ju kady kraj surowej produkcyi , choby najwyszej

stoi w niekorzystnem pooeniu do krain fabrycznych i giedowych,

ztd Mynikaj tu tem wiksze i cige straty, gdy jest kraj rol-

niczy pozbawiony wasnej firmy handlowej . i nie na wiele przy-

dadz si nawet koleje elazne, krzyujce si na obszarze dawnej

Polski , bo su tylko do wikszego wyzyskiwania stosuniów

rolniczyci , a nie ilaja korzyci: bo ubogi kraj nie ma z czem

przystpi do dobrodziejstwa prdów handlowych, 1)0 kajiita wy-

zyskany z ziemi nie powraca tu do ziemi. Nie ma tu komu

paci, ani nie ma si komu upomnie o wierzytelno, bo Polska

stracia swoj firm handlowa i nie wpywa na kierunek

handlowych prdów. Da kraju rolniczego potrzebaby praw rolni-

czych i daleko innego zapewnienia wasnoci tak narodowej jak

prywatnej , daleko innych rkojmi spoecznego bytu , aby móg
si osta wród burzy politycznej , która niebawem ju od lat

stu ten kraj niepokoi , i wród niedoborów finansowych i produk-

cyjnych, które s naturalnym skutkiem takiego stanu rzeczy.

Dyplomacya europejska usprawiedliwia na próno krzywd

wyrzdzon Polsce . ale ekonomista zapytuje dyplomacy : za cocie

najyniejszy obszar rodkowej Europy, który mia was ywi
zamienili w pustyni? za cocie tak zarzdzili dziedzictwem

Polski, ecie w^ród Europy caem usiowaniem dyplomacyi

i ca groz potnych armji stworzyli pustjmi azyatycky wieo
zamienia Rosya Polsk, Ru i Litw .v tak pustyni kilku

ukazami. To, co krzy i pug zdobywa od tysica lat na obszarze

Polski, zmarnowaa w XIX. wieku dyplomacya. Gdzie dziesicin

ziemi najyniejszej za 6 rubli srebrnych kupi mona
,

gdzie

ziemia taka zostaa bez waciciela a waciciel bez ziemi . gdzie
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W kocu nikt pomimo to ani kupuje ani kupi nie chce, tara

odwraca oczy ekonomista od takiego spoecznego gospodarstwa.

bo nie widzi monoci, aby sie takie niemdre rzdy utrzyma

mogy, tam doradza ekonomista miejscowej ludnoci cierpliwo

i wytrwanie. Polityczny niorozum znajduje zawsze kar sam

w sobie, a wród Euroi)y w XIX wieku jest pustynia tak ano-

mali, e nareszcie sprawy te i rzeczy bd musiay przej na

porzdek dzienny ekonomisty. Grielda i kredyt reguluje ostatecznie

sprawy polityczne. Co nie mdre i nie praktyczne, osta si dzi

nie moe pod naciskiem wielkich cywilizacyjnych prdów, których

wyrazem czysto ludzkim s stosunki hamllu i zamiany.

Skoczyem i wynosz to przekonanie , em okaza potrzeb

wykadu geografii h a n d 1 o w e j dla publicznoci wikszej

.

Powiem tu sowami Schillera: „Nic nie daj za stracone, tylko

umarych". W miar tego, jak ocenimy pooenie nasze pod

wzgldem nauk specyalnych , zdoamy take znale lekarstwo na

chorob wieku i spoeczestwa naszego. Udzia wiatej publicz-

noci , z któr wspólnie obmyla naley potrzeby spoeczestwa

naszego, oto jeden z rodków ratunku dla nas, dla tego jak

rozpoczem te wykady pierwszy na tem miejscu przed trzema

laty, tak zachcam i dzi do nich , aby nam kiedy wiat nie

powiedzia , i abymy sami sobie nie musieli tego powiedzie

:

Vac mihi, tiia tacui!

~#<i>03!^E<>>{5>#-





ZASUGI DUGOSZA

POD WZGLDEM GEOGRAFII.





I prawdy mio, a i serca tkliwo
Wymaga tego po domowym czeku:

Aby zasudze wjTzdza poczciwo,
I wielkie Imi dawa na cze wieku!

W miar tego
,
jak historyczna ki-ytyka u nas postpuje

,
podnosi

si coraz wyej zasuga
,
jaka pooy Wielki Dugosz na polu

dziejów narodowych.

Zasugom wszake jego na polu geografii nie odda nikt jeszcze

nalenej sprawiedliwoci. A przecie i tu jest Dugosz wyszy

nad swój wiek, a o ile jest wyszym, to wywiecaj najdokadniej

dopiero dnoci póniejszzch czasów i dziel nowszych pisarzy,

jeeli je porównamy z pogldem
,

jaki mia Dugosz na natur

ojczystego kraju i z mas wiadomoci, jakie pod wzgldem jego

poznania po raz pierwszy zebra i upowszechni.

Tu tedy zamierzam sobie odda w kilku sowach cze zasu-

dze Dugosza na polu geografii i oceni jego prac podug sta-

nowiska, jakie geografia za jego czasów zajmowaa.

Dziwna rzecz jak wczenie rodz si zawsze wielkie myli

w yciu narodów, jak wczenie natrafiamy na ich lady w ksi-

gach, a jak póno dopiero wchodz w ycie i w powszechne

zastosowanie I

Dugosz krelc niepoyt ksig dziejów polskiego narodu,

uzna potrzeb geograficznego opisu Polski ju w pierwszej poowie

XV wieku. Kiedy Towarzystwo Przyjació Nauk w Warszawie

w wieku XIX nie czuo jeszcze tej potrzeby, i dawszy polecenie

skrelenia kadej epoki dziejów polskich innemu pisarzowi, nie

polecio nikomu napisania geografii Polski.

Jeszcze wyej podniesie si zasuga Dugosza, jeeli j
odniesiemy nie ju do samego pomysu, jakim w wieku swoim

wieci , ale do stanowiska niskiego
,

jakie zajmowaa geografia za

jego czasów.
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Z odrodzeniem sig literatury klasycznej w Eui-opie ksztacia

si geograiia na wzorach greckich 1 wszyscy spóczeni Dugosza
zachowali ów mytyczny charakter, ow bajeczno i cudowno
staroytnych geografów, która przez Arabów redniowiecznej podana

Europie przybraa nadto jeszcze wiele materyaów wschodniej nauki

i tradycyi niepewnych.

Ani nauka astronomii, ani wyobraenia, jakie wówczas miano

na wiecie o naturze, ani w kocu mapy geograficzne, znane

w rednich wiekach, nie tylko e nie wspieray zdrowego zmysu

i pogldu na natur, ale i owszem suyy raczej tylko do ob-
kania na polu geografii nawet najbystrzejszych rozumów.

Pomimo to jest Dugosz zupenie wolny od bdów wspó-

czesnych sobie pisarzy, którzy w tej nauce próbowali si, bo

otrzs si z tradycyi, która jest przywizan w kadej nauce

do prac poprzedników, bo wyama si , e tak powiem , z niewoli

i rutyny geograficznych pisarzy swego wieku, i opisujc po raz

pierwszy kraj nowy, obra now drog.

Dugosz jest w kraju naszym na polu geografii pierwszym

oryginalnym badaczem, sam bada natur ojczystego kraju, a co

widzia, to spisa sumiennie.

Jak przeto kroniki jego pozostan po wszystkie wieki kodeksem

dla dziejów Polski , tak pozostanie zbiór jego wiadomoci geogra-

ficznych kamieniem wgielnym do opisu kraju naszego i od nich

bdzie musia kady geograf rozpoczyna swoje studya.

To byo powodem do tych uwag nad geograficznym opisem

Deugoszowej Polski i do podania w przekadzie tu zaczonym

wszystkich wyjtków z jego kionik, odnoszcych si do wiadomoci

geograficznych. *

Wszyscy nastpni pisarze redniowieczni, piszcy po Dugoszu,

poszli za jego wskazówk i czerpali z niego , ale aden nie prze-

szed go.

I tak np. Kkomer doda niektóre astronomiczne wiadomoci

do jego opisu, mianowicie w oznaczeniu stopni goograficznych,

pod któremi róda rzek legy, inni przybrali niekiedy wicej wia-

domoci geograficznych o Litwie i Rusi, lubo niepewnych, i Rz-
czYxsKi, jeden ju z najpóniejszych, puci si nawet znowu na

bajeczno i cudowno greck, ale aden nie doszed ani nie
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przeszed Dugosza, uikt iiie by z nastpców jego tali dokadnym,

aden nie zna tak dobrze Szlska , Maej i Wielkiej Polski
, jak

on , aden nie mia ani takiego oka na natur , ani tak wysokiego

naukowego pomysu w pojmowaniu i w wykadzie jej zjawisk.

Wiadomoci geograficzne Dugosza s, szczególniej pod nast-

pnemi •wzgldami wane:

1) Wiele nazw miejscowych polskich i sowiaskich krain

zachowao si dzi ju tylko u niego ; bo kraje i cae okolice,

które za jego czasów jeszcze Sowianami osiedlone byy, zaja

inna ludno.

2) Kraj uleg pod wzgldem przyrodzenia wielkim zmianom,

i dla badaczy natury s podobne daty niezmiernej wagi i wartoci.

Dzisiejszy bowiem stan rzeczy, porównany z opisem Dugosza,

daje miar tych powolnych i stopniowych odmian
,
jakim podlega

powierzchnia ziemi w czasie , a ztd daje zarazem wyobraenie,

ile czasu do podobnych zmian w naturze potrzeba.

Tak up. zniky niektóre rzeki zupenie, które Dugosz jeszcze

opisuje, a tylko po smugach k zielonych mona si domyli

ich dawniejszego kierunku ; tylko po osadach, które na ich ujciu

oznaczy, mona wiedzie z pewnoci, e domys lub i^rzypuszcze-

nie jest prawdziwe.

Cay stan wód na jeziorach i rzekach zmieni si od owego

czasu, a gdy stan wód ldowych nie jest niczem innem, jak tylko

najwierniejszym wyrazem i odbiciem napowietrznego wiata, ztd

mona si z opisu geograficznego Dugosza dowiedzie o zmianach,

jaldra uleg klimat Polski od jego czasów. Stan wód by daleko

wyszy, wiele np. jezior zniko zupenie, które Dugosz opisuje,

inne zmieniy si co do obszaru, w miejscu, gdzie jedno wielkie

byo jezioro , znajduj si d^i niekiedy dwa lub trzy mniejsze,

znacznemi smugami k i baguisk a nawet wyszym poziomem

oddzielone od siebie.

3) Z opisu Dugosza mona oceni nie tylko znajomo kraju,

jaka miaa za jego czasów upowszechnienie, ale Avzi nawet

miar o ówczesnem zaludnieniu pewnych okolic; bo o czem

Dugosz nie mia wiadomoci (jak si pokazuje W' porównaniu z dzi-

siejsz miejscowoci; lub dokadniejsz znajomoci; rzeczy) , to

Dzieia W. Pola. Tom VI. 12
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pewDie za dni jogo byo jeszcze puszcz, lasem, bagnem, lub

dzikiem polem.

Kiedy np. mówi , e Sau wypywa nie daleko powyej zamku

Sobnia, mona by pewnym, e gbsze góry Sanockiej ziemi

nie byy wówczas jeszcze zamieszkae powyj dzisiejszego Leska,

lecz e byy puszcz, górsk, jak tego rzeczywicie dowodz pó-

niejsze nadania tylu wsi góralskicb.

A czegó wicój mona wymaga po geograficznym opisie,

z którego po kilku jeszcze wiekach mona powzi z nazw miej-

scowych wyobraenie o ówczesnym historycznym i narodowym

stosunku kraju; z którego przyrodzonych opisów mona powzi
wyobraenie o naturze i zaszych zmianach w stosunkach ziemi

i klimatu; którego niedostatki nawet staj si dla nas poucza-

jcemi wskazówkami na polu etnografii krajowej ?

Wiadomoci geograficzne, jakie nam poda Dugosz, dadz si

odnie do nastpujcych oddziaów:

1. Do opisu Polski pod wzgldem wodnj siatki kraju, to jest

rzek i jezior.

2. Do opisu gór.

3. Do opisu Polski pod wzgldem miast gówniejszych.

4. Do historyi obyczajów i zaludnienia.

Do Igo. Opis rzek i jezior DugoszowiSj Polski jest najdo-

kadniejszy a zarazem najobszerniejszy, — odpowiada to zupenie

zdrowemu pogldowi, jaki mia Dugosz na natur ojczystego

kraju, bo do wodnej siatki odnosz si na obszarze Polski wszelkie

zjawiska i ona gra gówn rol na nizinach pónocnego wschodu

Europy. Co za najbardziej uderza i ma nad swój wiek wyszego

okazuje, jest to sposób zapatrywania si na natur i naukowa

metoda wykadu.

Za dni naszych poczytujemy to za wielk zasug geografii,

i zdoaa si oderwa od geografii politycznej i zaj niezawise

stanowisko natury; i zdoaa si oderwa od wzgldów ludzkich

i zmienia je na czysto naukowe stanowisko.

Przez to staa si geografia waciwie dopiero umiejtnoci

w XIX wieku, ale ta zasuga*naley si nie jemu, ale Dugoszowi!
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Kady inny jego wieku pisarz byby podzieli craj na woje-

wództwa, a w liadyra województwie byby dopiero po lvawaku tycli

rzek opisywa, które niem pyn.

Dugosz podzieli kraj podug jego przyrodzenia na ohsnary

loodne czyli na dorzecza cale i zapatruje si na nie ze stano-

wisTca natury.

Po HuMBOLDZiE i Ryteeze nie ma zapewne dla nas w tern

nic osobliwego, jak nie wielkiera jest zadaniem po odkryciu

Ameryki, postawi sztorcem jajo Wielkiego Kolumba — ale za

czasów Dugosza by to w geografii tak wielki i genialny pomys,

e si ju nie czowiek, ale nie kady wiek nim poszczyci moe.

„ Wymieniamy sledm rzek sioiciasJcij nazwy, oraz miej-

sca niemi uynione; rzeki te czci z gór wynike^ czci
z ukrytego wntrza ziemi oblewaj krain nasz ^ i zasilone

rzekami innenu
.,
w niej poczynajcemi si, d do Oceanu.''''

Tak poczyna Dugosz swój opis rzek polskich i przy kadej

gównej rzece wymienia zaraz wszystkie do niej wpadajce po-

mniejsze strugi i potoki , oznaczajc ich natur czstokro

nadzwyczaj trafnie i kierunek, w którym zmierzaj do rzeki

gównej.

Kada tedy rzeka gówna tworzy u Dugosza cao odrbn,

jalv jest rzeczywicie odrbnym organizmem w pojciach natury.

A pomidzy pojedynczemi rzekami umie nadto robi rónic

co do wiellcoci obszaru. Jeeli np. o Wile mówi: „ie przod-

kuje wszystkim innym polskim rzekom''^ dowodzi to porównaw-

czego sposobu zapatrywania si na natur, do którego si trudno

wznie byo w czasach, „gdzie naród nie hy jeszcze iioliczony,

a kraj pomierzony.'''

Jeeli ju sam pomys uderza , wicej jeszcze prawie zadziwia-

jc jest dokadno w wymienieniu wszelldch wód nalecych do

jednego obszaru.

Tu przychodzi podziwia t wielk znajomo kraju w czasiech,

gdzie nie hy do poznania i zbadania atwym ; bo gdybymy nawet

i przypucili, e Dugosz mia jakkolwiek map kraju polskiego

przed sob krelc ten opis, to i jakieje wartoci moga by
karta kraju w owym wieku zrobiona ? i kto mógby j by zrobi

12*
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przed opisem Dugosza? zwaszcza gdy skdind znamy w ogól-

noci ma warto map redniowiecznych?

Opis za Dugosza jest tak dokadnym, e dzi czstokro

jeszcze nie mona si doszuka po najlepszych kartach, jakie

mamy, tych wszystkich rzek, strug i potoków, które wymienia,

i to zapewne nie z tej przyczyny, eby opisy te miay by bdne,

lecz gównie z tej przyczyny, e Dugosz opisuje czstokro tak

mae strugi i potoki, które nie znalazy nawet na dzisiejszych

mapach jeszcze miejsca i nazwiska dla siebie.

Wiele rzek zmienio od czasów Dugosza swe nazwy w czci

lub zupenie , inne pisz si dzi i wymawiaj inaczej , dla wier-

noci wszake nie pozwoliem sobie w przekadzie poprawek i

zachowaem je tu tak, jak je Dugosz podaje.

Opis jezior poczyna Dugosz temi sowy: „Opisawszy rzeki

polskie, ile trudno pracy dozwalaa^ tak gdzie pioczynaj

si i unjnikaj^ jako te dokd pyn i upadaj, umyliem
przystpi do opisania jezior polskich , które luh z rzek po-

wstaj, lub rzekom pocztek daj^ lub co najczciej trafia

si, z rzek bior wzrost i zayiutio. Widzimy, e niektóre

jeziora pocianiaj znaczne rzeki bez zwikszenia objtoci

sicojej, albo je tylko jako gocia przyjmuj i dalej wypra-

wiaj."'

W opisie tym zasuguj szczególniej na uwag Dugosza
jeziora znaczne, lub miejscowem podaniem narodu sawne. Opisem

Gopa czyni pocztek, i wymienia nastpnie z kolei 18 jezior,

które mu si w caej Polsce najosobliwszemi wyday.

W dalszym cigu opisuje jeziora podug ziem , i tak jeziora

ziemi Lubelskiej , Kujawskiej , Pomorskiej , Chemskiej , Ruskiej,

Pruskiej, Litewskiej, Dobrzyskiej i Bezkiej. Razem za obej-

muje ten opis 93 jezior.

Co do natury ich mia Dugosz oko nie tylko na t rónic,

jaka zachodzi w ogólnoci pomidzy waciwemi jeziorami a zbio-

rami wielkich wód stojcych, ale mia nawet oko na równy stan

wód jeziornych pod niebem naszem, kiedy o nich mówi, e zna-

czne rzeki przyjmuj bez zwikszenia objtoci swojej, gównie

jednake majc wzgld na te jeziora, które do siatki ywych

wód nale.
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Do opisu dodaje czstokro wielko kadego jeziora, ozna-

czajc j podug mil polskich , a zawsze pooenie jego podug

najbliszych wsi , miast . zamków itd.

Ta okoliczno jest szczególniej wan: bo jeeli dzisiejszy

stan jezior porównamy z opisem Dugosza, powemiemy wyobra-

enie zmian zaszych w czasie co do stanu wód ldowych , zwa-

szcza, gdy przy opisie niektórych rzek oznacza, zkd jeziora

wody swoje bior.

Z powodu jednostajnoci wód jeziornych zmiany tu zasze

bardzo s nauczajce, bo z nich jedynie moemy powzi miar

stanu wód rzecznych.

Koryta rzek podniosy si od Dugoszowtch czasów, a zwier-

ciada jezior opady : o ile za jeziora opady a koryta rzók si

podniós}', to mona tylko wyrozumie ze zmian zaszych w stanie

wód jeziornych.

Kiedy np. jeziora, które wedug opisu Dugosza na pobrze-

ach Wisy leay, dzi zamulone zniky zupenie, lubo dawniej

za pomoc grobel tylko napeniay si wod z Wisy, ztd mona
powzi wyobraenie , o ile si od owego czasu podnioso koryto

Wisy.

Z kolei przystpujemy do opisu Dugoszow.t Polski pod

wzgldem gór, który Dugosz tak rozpoczyna: Liiho Królestwo

Polskie^ równo i pasko pooone i ztd gównie pierivia-

stkowo nazu-ane, mniej ma gór ni kraje inne^ ma ich jednak

niemao, tak skalistych jako i ziemnych, z których znamienitsze

opiszemy.^'' Tu poczyna opis swój od gór to. Krzyskich, przy

których najdawniejsze podania narodu przytacza, a wic od opisu

Kalwaryi to. Krzyskiej, nastpnie Wawel, na którym koció

najstarszy i królewski zamek, dalej Jasn Gór w Czstochowie,

askami szeroko sync, i gór Koniusz, z któr si czy
przeliczne staroytne podanie.

W opisie gór Dugosza zna ju przedewszystkiem historyka.

Te szczególniej góry zasuguj na uwag jego, które s pamitne

albo podaniami i historycznemi wypadkami, albo zamkami warowne.

Zna w nim gównie odniesienie do narodowych stosunków,

i tam szczególniej uderza go natura górzystego kraju , kdy przy-

biera historyczny charakter.



l82 ZASUGI DUGOSZA.

W najnowszych dopiero czasach zwrócono na to uwag, jaki

wpyw wywiera liistorya na fizyognomi caych olvolic ; ztd te

jest to bardzo zajmujc, rzecz znae ju w Dugoszu ten

pogd na natur, litóra uzacniona liistorycznemi pomniliami zu-

penie innego nabiera wyrazu. Ogóem opisuje 35 gór, zamliami

i grodami ozdobnych , lub niezaraieszliaycli , a pomidzy niemi

nie wymienia Tatrów wcale , i mówi o nich tylko mimochodem

na innem miejscu , a o Bieszczadzie czyli granicznem pamie gór

od Wgier mówi tylko jak o pojedynczj górze, z którj rzeki

loztaczaj si ku rónym okolicom wiata, lubo historyczny ka-

mie na Beskidzie by ju wówczas znany, a wic tern samem

uwierzy w to wypada, e Dugosz zna take Karpaty, i e
tylko wyraenie Dugosza dao powód do tego zrozumienia, jakoby

Bieszczad by pojedyncz gór, co póniejszych po Dugoszu

geografów w bd wprowadzio, a po nasze czasy.

Jak opis rzek dopenia opisu jezior, tak dopenia opis gór

Dugosza opisu rzek, bo przy wielu górach wspomina o ich

ródowisku. Opis miast gówniejszych poprzedza bardzo zajmujc

charakterystyk szlachty polskiej , wiejskiego gminu i klimatu

krajowego, a nie wydaje mi si tu zupenie przypadkow rzecz,

e temi trzema czynnikami w historyi poprzedza opis miast

polskich. I tak mówi o szlachcie:

^^Szlachta polska., sawy chciwa, do hipiey sMonna., nie-

he^pieczesticy i mierci gardzca., w ohietnicuch nic siewna.,

poddanym i nisgym cika., iv jzyku nieroztvana , nad mo-

no rozrzutna
,
panujcemu icierna, rolnictwu i chotcu hyda

oddana , dla ohcych i goci ludzka i poicolna , celuje gocin-

noci nad inne narody. ^^

A jaka to nauka polityczna ley w sowach Dugosza , kiedy

mówi o gminie wiejskim:

^^Gmln wiejski skhnny do pijastwa^ kótni., ossczerstica

i zaMjstiua, trudno znale naród inny, tak skalany domowemi

zahójstwy i klskami. Nie uzdryga si adnej pracy ani

ciarów, gód i zimno znosi cierpliie, kocha si tv zabobo-

nach i gusach, noicoci chciicy, drapieny i cudzego chciwy,

u- budowlach niedbay, przestaje na sprztach podych , lekko-

mylny i miay; umysu góralcego, nieukrócony, ji)05frt«7/
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i ruszenia przystojnego, siy iciel/ciej, wzrostu u-ysokiego

i wyniosego , ludowy ciaa silnej, czonków zrcznych, jarivy

2)omi§szanej, czarnej i biaej, zuclncahj.^'^

O strefie w kocu mówi tylko krótko : ..powietrze twarde^

niebo zimne, tciatry ostre, niegi i mrozy dugie.^'' Co najwy-

raniej dowodzi, e Polska miaa za jego czasów wicej konty-

nentalny klimat ni dzi, z którym razem zniMa take wiksza

podno i rodzajno ziemi, odpowiadajca wikszej iloci niegów,

tgim i staym zimom, tudzie wyszemu stanowi wód ldowych.

Po tym wstpie poczyna opis miast znowu od najhistorycznlej-

szego Krakowa.

Po nim id dopiero naprzód wszystkie biskupie stolice , a

nastpnie inne miasta znamienite wielkoci, podaniami, bogactwy,

lub handlem.

Ogóem opisuje Dugosz miast 44:, a przeto tylko najgó-

wniejsze.

Do historyi obyczajów w kocu i zaludnienia s kroniki

Dugosza nieprzebranym prawie skarbem, zwaszcza jeeli do

nich jeszcze dodamy ,,Liber bcneficiortwy'' dyecezyi krakowskiej.

Erekcye tylu biskupstw i parafiij , które Dugosz podug hi-

storycznych przytacza róde, rzucaj z jednej strony wiato na

szerzenie si chrzeciastwa i dzieje kocioa w tych krajach,

z drugiej na history zaludnienia i ówczesne etnograficzne stosunki

i dowodz tego faktu, e Polska zostaa w wielkiej czci zalu-

dnion nie jak si to indziej dziao w skutek pierwotnej plemiennej

siy ludu, ale przeciwnie dopiero w skutek dobrych instytucyj

i ju w czasiech, gdzie instytucye wpyway na zaludnienie kraju.

Koczc te uwagi , nie mog tu nie doda jeszcze kilku sów

o indywidualnoci Dugosza jako o pisarzu na polu geografii.

Widoki i opisy natury s nieodczne od owego duchownego

wraenia, które fizyognomia pewnego kraju na nas wywióra.

Z geograficznych opisów Dugosza wida, e si zapatrywa

na Polsk okiem wiernego syna miujcego ojczyzn. U dzisiej-

szych znakomitych pisarzy na polu nauk przyrodzonych dopomaga

wyobrania do objcia ogromu zjawisk natury i uoenia takowych

w umiejtn cao — Dugoszowi dopomagaa widocznie na tej

drodze mio kraju, ona to skupia rozrzucone zjawiska natury
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po Ogromnym obszarze tego historycznego planu; ona oywia je,

nawodzi je barwami i ukada je w jeden wielki obraz, a to jest

prawdziwe take panowanie czowieka nad natur, podbi j
sobie duebem i przyswoi j sobie i drugim mioci .... Tak

kto kraj kocha, pisma tego zostaj na zawsze najtrwalszjm

pomnikiem narodu Sowa te monaby pooy na grobie

Dugosza.

WYCIG
z historyi polskiej Dugosza, uydanej iv Lipshi r. 1711. 12.

odnoszcy si do geografii polskiej ziemi. {Tom I. Ks. 1.

od strony 9 do 75).

Wymienimy siedm rzk gównych sowiaskiej nazwy, oraz

miejsca niemi uynione; rzki te czci z gór wynike, czci
z uki-ytego wntrza ziemi, oblewaj krain nasz, i zasilone rze-

kami innemi, w niej poczynajcemi si, d do Oceanu.

Wisa. Pierwsza Wisa., któr autorowie i historyografowie dawni,

nazywaj Wistul (Viskda), niektórzy Wandala {Vundalns) od

Wandala, syna Negnona pierworodnego Alana, syna Jafetowego,

syna Noego ; inni od Wandy, ksinej polskiej, która w ni sko-

czya powicajc si bogom za zwycistwo z Niemców odniesione;

narody za wschodnie, Polakom ssiednie, zw j Bia Wod
od czystoci wody. Lubo ta rzeka czworako nazwana jest, uaj-

suszniej jednak Wis, jakoby wiszc; bo jej ródo wypywa
obhcie i szumno koo miasteczka Skoczowa, wyej wsi Wstronia

w ziemi Cieszyskiej z wierzchoka Alp Sarmackich , a z czoa

góry, któr lud Skak zowie i nim zbiegnie w nizin, raczejby

je wiszcem, ni pyncem poczyta. Zapomoona kilk rzekami,

przepywa rodkiem Krakowa miasta, owej szczególniejszj ozdoby

kraju, i wielce u Polaków jest sawna; bo skrapla cz najwiksz

królestwa polskiego , i przodkuje innym polskim rzekom . duej
od nich pync, najprzód cokolwiek od zachodu ku wschodowi,

potem zwraca si ku pónocy, a zwikszana czciej wpadajcemi

w ni rzekami (z których niektóre znaczniejsze wymienimy) dzieli
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si na trzy ujcia. Pirwszóm pod miastem Gdaskiem . drugiem

pod wsi Teft (Tepht) zwanem Hab, czyli wielkie jezioro, trzecim

pod miasteczkiem Elblgiem , Mogat zwanem , wpada do Oceanu,

barwy biaej i do napoju zdrowia. Ryby w niój ososie i szczupaki,

niektórym tylko szlachetniejszym rzekom waciwe. Nazwy nie

zmienia, cho nie mao rzek od zachodu, poudnia i pónocy zabiera

w siebie. Druga Odra, jakoby odzierajca, przeto e w biegu Odra.

bystrym unosi z sob upy lasów i pól, od acinników Guftalus

zwana; i'ódo jej blisko miasteczka Odry, Avpada w wielkie bagno

(m magnam pdludem) ujciami cztrema: pierwszem pod wsi

wini, drugiem pod wsi Dziwnem, trzeci^m pod wsi Pijan

{anod sonas sjnona), czwartem pod miasteczkiem Wogorzem

(Yolgosch). Wypltawszy si za z jeziora wchodzi do Oceanu

wzkiem korytem pod miasteczkiem Strzamit {StrzaJsmWi).

Trzecia Warta, co znaczy jakoby przegld {^crutinium), albowiem Warta.

nie przestajc na jednm i tem samem korycie, rozrywa si na

kilka, i rozdzielouemi jak na przegld pobliskie miejsca nawiedza—
ródo jej w ziemi krakowskiój , w mizernej wioszczynie Kromo-

owie, a Icoo Santoka, zczywszy si z rzek Noteci, (Notes)

przybiera jej nazw, tracc wasne i wpada do rzeki Odry pod

miasteczkiem Czorsztynem. Czwarty Dniestr, ródo jego w górach Dniestr.

Sarmackich , blisko zamku Sobnia w ziemi Przemyskiej , ujcie

do morza Wielkiego (in mar majus) midzy Czarnym i Biaym

zamkiem (infra nif/rum et album Castrum). Pity Bug, ródo Bug.

jego w bagnach powyej zamku i miasteczka Oleska we wsi

Koczowie, ujcie do rzeki Narwi poniej Drohiczyna. Szósty

Niemen, ródo jego w lasach i bagnach miasteczka Kopielowa, Niemen.

przybywszy znaczn przestrze, koo zamku i miasteczka pruskiego

Ragnety, traci dawn nazw swoje , dzielc si na dwa koryta,

z tych pierwsze ku Inflantom pynce Rosi (Rossa) zwanei

drugie ku Prussom Lilij. Przecie, cho rónemi drogami, obie

pod zamkiem Memlem wpadaj do Wielkiego jeziora (in lacimi

magnum), które Ocean utworzy. Rzeka ta wykrca si tak

krzywo i wykowato, e nieraz eglarze po caodziennej egludze

bior ogie z ogniska wczorajszego , zakrtami koryta zblionego.

Siódmy Niepr, po acinie Drinus albo Boristhenes zwany; ródo Dniepr.

jego w granicach moskiewskich w lasach Wiania , ujcie do
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jeziora blisko miasteczka Daszowa. Jezioro za z obu stron rzek

wzdte, czy si z Oceanem. Doczymy nazwiska rzek mniej-

szych, które wpadaj do tych siedmiu.

Boa-iilc Wisa, pierwsza z rzek Polski czyli Lechii, zabiera w siebie

poht-
i.2^ifi inne, a cho niektóre z tych, czc si z innemi, trac

dinoicc.
. 1 •

nazwiska swoje, jednak zdaway si nam.^godnemi wzmianki.

Najprzód Biaa , wynika z gór sarmackich , blisko róde Wisy,

ujcie jej blisko miasteczka Zehrace. — Potem Sola, ródo jej

AV górach' Sarmackich, ujcie blisko miasteczka Owicima. —
Potem Raba, ródo w górach Sarmackich, ujcie blisko miasteczka

Ucia. — Potem Skawa, ródo w górach Sarmackich, ujcie koo

wsi Smoli. Twierdz niektórzy, e ta rzeka wynika' z wielkiej

powodzi, lu-zed dwóchset laty, lecz ja to mam za bajk. Potem

Dunajec Biay i Czarny, róda obu w najwyszych Alpach wgier-

skich, Tatrami u gminu zwanych, których wierzchoki zawsze s
niene, — ujcie koo miasteczka Opatowca. Potem ososina,

ródo ma blisko miasteczka Tymbarku, ujcie do Dunajca blisko

miasteczka Oczchowa. — Potem Uszou: (Tschow), ródo blisko

wsi Eki , ujcie naprzeciw wsi Przemkowa. — Potem Poprad—
(Poproth) ródo jego z góry wgierskiej Tatry, blisko wsiów

Kucówna i Filka. Rzóka ta przerzyna w Wgrach przestrze

znaczn i górami Sarmackiemi do Dunajca wbiega midzy Starym

i Nowym Sczem (Sandec). — Potem druga Biaa, ródo jej

w górach Sarmackich blisko wsi Giebutowa, ujcie do Dunajca

blisko wsi Biaej. — Potom Wisoka, ródo w górach Sarmackich,

ujcie koo wsi Zdakowa. — Potem Bzrzenica, ródo blisko

koo miasteczka Wielopola, ujcie do Wisoki koo wsi Kanczyc.

—

Potem Wisok, ródo w górach Sarmackich, ujcie, do' rzeki

Sanu koo wsi Tryczy. — Potem Mlecka, ródo w lesie : blisko

miasteczka Brzozowa, ujcie koo wsi Gniewnicy. — Potem San,

ródo w górach Sarmackich, z góry zwanj Beskid, i paziny

(et planicie) Huska Poonina *). — Potem Bogonik Wikszy

i Mniejszy, oba wj-nikaj z Alp, które Tatrami zowiemj", i oba.

*) Sdz, e Huska Poonina Dugoszowa, jest to Poonina Uszecka

—bo wie Wgierska Uszok gi-aniczy z wsi Polsk Sianki, i wanie
]iomirlzy obiema s róda Sanowp.
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wraz z rzek Lipinic^ poczynajc si u góry Obidowy, wpa-

daj do Dunajca, koo wsi Ludomierza. — Potem Wiar ^ ródo
ma w górach Sarmackich na górze Tribuch, ujcie do Sanu koo

wsi Orska. — Te wszystkie rzeki wynikaj z poudniowój kraju

strony, i lub same, lub z innemi rzekami wpadaj do Wisy.

Strona wschodnia mniej rzek dostarcza, ale niepolednich. — JDowile

Pierwsza Wilica^ ródo jej koo wsi Strzozy— ujcie koo wsi "fc^"-

Rybitwy, — Potem Gielców. ródo koo w^si Borzcin, ujcie

do rzeki Wieprza, koo wsi Siostrzenitowa.— Potem Bystrzyca, —
ródo koo wsi Chrzanowa, ujcie koo wsi Blinowa. — Potem

Por, ródo Icolo wsi Zawieprzyce, ujcie do Wieprza*, koo wsi

Nawozu. — Potom TFiepr,?, w ziemi Bezkiej, ródo jego z jeziora

Wieprzowe- Jezioro, blisko wsi Rogona i Racha, ujcie koo

miasteczka Stycy. — Potem Ropa, ródo koo miasteczka

Biecza, w górach Sarmackich, ujcie poniej miasteczka Jasa,

do Wisoki. — Potom Jasiel^ ródo w górach Sarmackich, koo

wsi Licowna, ujcie do Wisoki blisko zamku Golesza (Golesch).

Potom Lada, ródo na górze blisko wsi Chrzanowa, a ujcie

do rzeki Tamci , o dwie mile od Krzeszowa w lasach (in borra).

Potem Taneic ^ winika z bagien blisko wsi Dzikowa, wpada do

Sanu midzy Kupkami i Krzeponem. — Potem Brnew, ródo
we wsi Brnew, ujcie do Sanu we wsi Brennicy. Potem Biaki.,

ródo we wsi Godzieszowie , ujcie do Brnwi koo kniei Turobi-

skiej. — Potem Sanna , ródo blisko wsi Wierzchownika , ujcie

koo miasteczka Zawichosta. — Potem Zapot^ ródo z jeziora

Kolpite, ujcie do Tanwi koo wsi ukowy. Potem óJcieu^

ródo we wsi ókwie ujcie do Wieprza koo Krasnostawu —
Potem Wihica, ródo koo wsi Czyowa (Cyzov), ujcie do

Wieprza midzy wsiami Letyców i Dworzyska.— Potem Wiejrrzec—
ródo we wsi Wieprzec, ujcie do Wieprza lioo wsi Melisza.—
Potem Chodel , ródo we wsi N. N. — ujcie koo wsi Dobra. —
Potem Tymienica^ ródo we wsi Gozdnicy, blisko Parczewa

{Parcov), ujcie do Wieprza koo wsi Górki.

Od pónocy nastpujce rzeki wpadaj do Wisy. — Pierwsza j)oioile

Narew wynika z bagien, blisko miasteczka Sonima, ujcie kolo póiriocne.

Nowodwora w Mazowszu; wody jej czarne, nawet po poczeniu

-7. Wis dugo nie zmieniaj barwy przyrodzonej. T ma osobli-
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wo, e stworzenia jadowite znie jj nie mog i we, co si

kryy w stosach drzewa przez dugi przecig drogi, za zblieniem

si do jej wód, syczc ucielcaj jak od zgubnej, — Rzecz ta

nietylko cudzoziemców, ale i tamecznych zadziwia mieszkaców.

Potem Pisz wynika z jeziora koo wsi i zamku Pisza, ujcie ma

do Narwi koo miasteczka Nowogrodu. Potem Lidynia, ródo
koo miasteczka Ciechanowa, ujcie do Warki pod Nowym Miastem.

Potem wider, ródo w lasach Czysza i Miska, ujcie we wsi

Wierze, naprzeciw miasta Warszawy. Potem Orzic^ ródo jego

w lasach i bagnach blisko miasteczka Nidborga, ujcie do rzeki

Narwi, koo wsi Magnuszewa, poniej Koanu. Potem Fiona,

ródo koo wsi Poska, ujcie do rzeki Wiery, koo wsi Santocina.

Potem TFAt«, ródo koo miasteczka Dziadowa, ujcie do rzeki

Narwi powyej wsi Nowydwór. Potom Strhta, ródo koo mia-

steczka Bielska, ujcie koo miasta Pocka. Potem Ossa, oddziela

polskie ziemie od pruskich, ródo z jeziora blisko miasteczka

Radzina— ujcie niedaleko miasteczka i zamku Grudzidza, znamienita

granic Bolesawa Chrobrego, pierwszego króla Polskiego, któr

oznaczy w niej supem elaznym. Potem Drwca , ródo we wsi

Drwcy, ujcie koo Zotoryi.Potem Biedrza, ródo w lasach i ba-

gnach miasteczka Tykocina — ujcie do Narwi , blisko miasteczka

Gonidza. Potem Omoóic. ródo w bagnach koo zamku Scytna,

ujcie koo miasteczka Ostroki. Potem Renia, z lasów Sulowskich,

ujcie do Narwi koo miasteczka Sieraczca. Potem Liicna, ródo

z jeziora Bieskrzycy — ujcie poniej miasteczka Kwidzina: i ta

jedyna z rzek pruskich wpada do Wisy.

Bowile Od zachodu Wisa nastpujce zabiera rzeki: Najprzód obie

-.achodme. Pf^emsze, Bia i Czarn. Biaej ródo w lasach (horra) mia-

steczka Ogrodzieca , Czarnej w lasach Trzysemiko blisko wsi

Rokitna, ujcie obudwóch (Biaa wpada do Czarnej) koo wsi

Kopciowic, naprzeciwko miasteczka Owicima. Potem Smierdzica

ródo w lasach Zalesia, blisko Tenczyna, ujcie blisko wsi mier-

dzicej. Potem Rudawa, ródo we wsi Jerzmanowicach, ujcie

w miecie Krakowie. Potem Prdnik, ródo we wsi Suoszowie,

ujcie poniej miasta Krakowa. Potem Duhnia , ródo koo

wsi Jangroda. ujcie koo wsi i klasztoru Mogiy. Potem Strze-

niawa , ródo we wsi Wierzchowisku , ujcie koo miasteczka
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Koszycek. Te dwie rzeki Diubuia i Strzeniawa, same tylko ze

wszystkich strumieni polskich, nie umniejszaj si w swym korycie

ani zim, ani latem, ale zawsze w jednej pync mierze, bogate

u róde przyrodzon obfitoci, niepotrzebuj nawanic ani deszczów

niebieskich i niedbaj na mróz ani upay. Potem Brzenica—
ródo we wsi Sadku , w ziemi siewierskiej , ujcie do Czarnej

Przemszy, koo wsi Pogoni. Potem Niedzica, ródo we wsi

andowicach, ujcie koo wsi czyli miejsca awy, a rozdziela

ziemi krakowsk i sandomiersk. Potem Nida, ródo ma we

wsi Moskorzowie, przez niejak przestrze pynie meatem pod-

ziemnym, a na wierzch wjT)ywa w lasach (Jjorra) wsi Dzierzkowa

prepozytury krakowskiej , ujcie jej po obu stronach miasteczka

i zamku Nowego miasta Korczyna, blisko wsi Grotnik. Ta rzeka

w niektórych, lecz w niewielu miejscach rozdziela dyecezye

gnieniesk i krakowsk. Potem Schodnia, ródo we wsi Myny
i Stokowie — ujcie do rzeki Czarny, blisko miasteczka Poaca.

Potem Koprzywnica^ ródo koo miasteczka agowa, ujcie koo

wsi Skotnik i Ki'czynu. Potem £ukaiva, ródo koo wsi Buko-

wian, ujcie koo Supcy. Potem Krempa, ródo z bagien wsi

Rzeszowa, ujcie koo miasteczka Solca (iSoZiec). Potem Kamiona.—
ródo w lesie Nogi, koo wsi Odrowa— ujcie koo wsi Pawowic.

Potem Moraivica, ródo z lasu Cierpielowa, wsi Woszczowic,

ujcie do Nidy, po prawej strome midzy ernigami i Brzegami.

Potem Bohrza , ródo z góry Borczycy blisko wsi Zagnowska—
ujcie do Nidy po lewej stronie midzy eraikami i Brzegami.

Ta rzeka w niektórych miejscach rozgranicza dyecezye gnieniesk

i krakowsk. Potem Ia, ródo w lasach wsi Bieszkowa i

Bzdowa, ujcie do rzeki Chodzy, blisko wsi Orzechowa. Potem

Chodz— ródo koo wsi Pakosawia, ujcie blisko wsi Janowic.

Potem Badomierza, rozgraniczajca dyecezye gnieniesk i kra-

kowsk, ródo ma w lasach wsi Bbnowa, ujcie blisko miasteczka

Ryczywou. Potem PiJca, ródo ma blisko zamku Pilcy, od niej

nazwany i zamek, z pod którego wynika, i miasto, koo którego

pynie; rozgranicza w miejscach niektórych ziemi sieradzk i san-

domiersk, ujcie ma koo wsi Ostrowu. Potem Drzeicica, ródo
w lasach wsi Peruzy (Perusa), ujcie do Pilcy, koo wsi Dzier-

zny. Potem Pilczyca, ródo ze wsi Krassocyna i Ludyni,
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ujcie do Pilcy, koo wsi Czeinitek. Potem Lncieia, ródo

blisko miasteczka Rosprzy, kolo wsi Bliszyna, ujcie do Pilcy we

wsi Barkowicacb. Potem Wolborza, ródo w lasach miasteczka

Tuszyna, ujcie do Pilcy, blisko wsi Zawady. Potem Mossenica.—
ródo koo wsi Stróka, ujcie do Wolborzy poniej miasteczka

Wolborza. Potem Bzura, ródo we wsi Eagiewnikach , blisko

miasteczka Zgierza, ujcie blisko miasteczka Wyszogrodu, koo

wsi Kamionu. Potem Bawa, wynika z lasu wsi Leszczyn, ujcie

do Bzury powyej vYsi Kozowa. Potem Jeziora, ródo we wsi

Osuchowie, ujcie koo miasteczka Czyrska. Potem Zgoioiatka^

z jezior {ex Jaciibus) wsi Kamieca, Chema i Orlica, ujcie koo

miasta Wadysawia. Potem Wola, ródo z jeziora i wsi Gadzu,

ujcie koo zamku i miasteczka wiecia. Potem Wiersi/SM,

ródo jej z jezior {ex lacuhu) wsi Koscerzyna i Garci, ujcie

powyej miasteczka Gniewa. Potem Motlawa, ródo koo zamku

Grabina, z jeziora kolo wsi Gotlandu, ujcie koo miasta Gdaska.

Potem Badimia, ródo z jeziora i bagna Grabi, ujcie po dru-

giej stronie miasta Gdaska. Potem Brda, rzeka Pomorza, wynika

z jeziora liranska, w'pada do wielkiego jeziora Lutomia, z którego

wydobywszy si wchodzi do najwikszego jeziora Charkzyowny,

skd Jakoby zwycizca wypywajc przerzyna kaw-a ziemi i wpada

do Wisy korjtem wasnym blisko miasteczka Fordanu, w ziemi

kujawskiej. Potem Mtawa, wynika z jeziora Mtawsko, wpada

take do Wisy blisko Miasteczka Nowego. Potem Kammia,
inna od poprzedzajcej, ródo z jeziora Stochowa, ujcie koo

wsi Dzedzna, powyej klasztoru Koronowa, zwanego dawnej Czy-

szkow. Ta rzeka rozgranicza ziemi wielliopolsk i krakowsk

od Pomorza; a w ziemi pomorskiej, w'si Sobkowie we Wladawie

z jeziora eby wynika rzeka eba, od jeziora tak nazwana, która

ujcie ma do morza koo wsi Getnowa , w dobrach biskupstwa

wadysawskiego.

Dorzecze Druga z polskich rzek Odra, take Guttalm zwana, zabiera

Odry.
^y siebie rzeki nastpujce: Najprzód Olscha (Olscha), która

w górach Sarmackich ma ródo , koo miasteczka Jabonkowa,

a ujcie kolo miasteczka Bogumina {Oderbcrg). — Potem Osso-

bloka, ródo ma w Alpach Sarmackich, w lasach zwanych Gnuk

Manthel, ujcie koo miasteczka Chrapkowic. Potem Nisa, ródo
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koo miasteczka Warckowa i wsi Warty, ujcie koo miasteczka

Surgostu. Potem Waldajjeiu^ ródo koo wsi Czynkowa, ujcie

koo Czarnowa, klasztoru zakonu preraonstratensów. Potem

Olcma, ródo koo wsi Wilkowa, koo miasteczka Grodkowa,

ujcie koo miasta Wrocawia. Potm Nisa, inua od poprzedzajcej,

ródo jej okoo miasteczka Lubna — ujcie koo wsi Wiekszyna,

Potem Nisa trzecia, ródo blisko miasteczka Szytawy, koo wsi

Szociowa, ujcie koo wsi Szyda, i ta rzka od obudwóch poprze-

dzajcych jest inna. Potem 3Ioratvica, ródo blisko miasteczka

Olbracicyc, ujcie koo miasteczka Niemieckiój Ostrowy. Po tem

Bohr, ródo w górach blisko miasteczka Sterzberka , ujcie koo

miasteczka Krosuy. Potem Stobrawa , ródo w lasach i kniejach

(m borris et silvis) miasteczka Olesna, ujcie koo wsi Kolna. Potem

Kodnica, ródojkoo miasteczka Gliwic, ujcie koo miasteczka

Kola. Potem Widawa^ ródo w lasach wsi Stradomyi (Stradomia)

ujcie blisko miasta Wrocawia, koo wsi Banowie. Potem Opawica^

ródo koo miasteczka Bruutolu, ujcie koo wsi Trbowicy. Potem

Ostrawica., ródo koo miasteczka Frydlantu, ujcie koo mia-

steczka Ostrawy Niemieckiej. Potem Psyna, ródo z jezior,

powyej miasteczka Baworna, ujcie koo wsi Tworowa. Potem

Obra, wynika ze wsi Obry, w lasach powyej Wielkiego Kormina,

ujcie koo wsi Guszynu. Potem Barycz, ródo w lesie klasztoru

Oloboga i miasta Ostrzeszowa, ujcie powj-^ej Wielkiego Gogowa,

koo wsi Wielikich i ta rzeka rozgranicza dyecezye gnieniesk

i wrocawsk. Potem Kaczbach, ródo Koo miasteczka Tesfina,

ujcie powyej miasteczka Partowic. Potem Kwisza, ródo koo

klasztoru Oblink , ujcie koo klasztoru Lubens. Potem Plisk,

ródo ma z jezior blisko miasteczka Droszen, koo miasteczka

widnicy, ujcie koo wsi Gaki. Potem Sprowa, ródo jej

z Alp , koo wsi N. N. — ujcie midzy klasztorem Novae cellae

a Frankfurtem. Potem Notesz, ródo jej koo miasteczka Noteszy,

skrapla (irrigat) jezioro wielkie Gopo , i zczywszy si z rzek

Wart koo Santoka wpada do Odry koo miasteczka Kostrzynia.

Potem Orlia, ródo w lasach miasteczka Komina, blisko wsi

Orlia, ujcie do Baryczy midzy wsiami Bekaczówem i Pakosawiem.

Potem Buda, ródo jej we wsi Wosczyskach, z jaru (ex torente)

Srebrnika, pynie koo wsi Paowic i miasteczek Zar i Rybnik,

do klasztoru Rudy, ujcie ma do Odry koo miasteczka Kola,
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powyej wsi Dziergowca. Potem Kocaica, rozgranicza biskupstwo

krakowskie od wrocawskiego, ujcie jej do Odry poniej miasteczka

Kola, a pocztek przed miasteczkiem Bytomiem z jaru (ex torente)

Kliczborn, poniej wsi Sonie czy si z Kodnic, i razem koo

Kola wpadaj do Odry.

Dorzecze Warta , trzecia z rzek polskich , od którj miasteczko Warta
Warty.

Yy2,z\\^ wzio, uastpujce strumienie zabiera. Najprzód Isdwarta,

ródo koo wsi Beranowa , ujcie we wsi Wszoszacli. Potem

Widaiva, ródo jej we wsi Kodrabiu, ujcie do Grabi, koo

wsi Podgorzyc. Potra Niz., rorgranicza ziemie czyck i sie-

radzk, ródo ma w lasaci wsi Wiskitna i Wczania, z jeziora

nazwanego mierdzca -Woda, ujcie koo Ciema, wsi arcybiskup-

skiej o mil dwie poniej miasteczka Uniejowa. Potem JPrzosna,

ródo z jeziora blisko miasteczka Byczyny, ujcie koo wsi Lisowa,

blisko miasteczka Pyzder. Potem Ruda, ródo jej koo miasta

Wielunia, ujcie koo wsi Moniatowic. Potem Olohog, ródo
we wsi Logocie, ujcie do Przosuy koo myna Radzieszowa.

Potem Grahia, jódo w lasach wsi Szczygwiuu, blisko miasteczka

Tuszyna, ujcie koo wsi Pstrokonie. Potem Nirzec , ródo

w lasach wsi kapituy krakowskiej Czyszymina , ujcie do Niru,

w miejscu zwanym Gorbi, koo wsi kapitulnej Laszkowic. Potem

Csyhina , ródo z jezior miasteczka Pobiedzisby, ujcie w miecie

Poznaniu za kocioem katedralnym. Potem Gownia., ródo
z lasów wsi Jemielna, ujcie poniej wsi Zawad, blisko miasta

Poznania. Potem Faklicu, ródo nad wsi Lubinowem, ujcie

koo miasteczka Midzyrzecza. Potem Odra , inna od poprzedza-

jcej, ródo z lasów wsi Czerekwicy, ujcie koo miasteczka

Skwirzyny; — t rzek czasem wstecz pcha Odra rzeka wezbra-

na, (himc fliwiiim Odra fluvms exuberans aliuando irrigat

per antecessum). — Potem Lutynia , ródo koo wsi Ligoty,

ujcie poniej wsi Logowa i Darabna. Potem Wicrzcyca, zwana

take Trzemel, ródo z lasów wsi Borzanic, ujcie poniej

wsi Kat. Potem Goplinica, ródo z jeziora Gopa, ujcie koo

wsi Morysawia. Potem Koprzywnica, ródo koo wsi Dziadowie

blisko miasteczka Turka, ujcie koo myna Pranducyna. Potem

Wrzenia, ródo u studni (ex fonte) wsi prepozytury gnienie-

skiej Mnichowa, ujcie koo wsi Pietrzykowa, ta rzeka rozgranicza
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dyecezye gnieniesk i poznask. Potem Ktoieczyszewsha,

rozgraniczajca ziemi wielkopolsk i kujawsk, ródo z góry

blisko wsi Niewrzestowa , ujcie koo Noteszy {zapewne niiaste-

czJiO) ku miasteczku Pakoci. Potem Biaa., ródo z lasów,

wsi Zbieska, ujcie koo wsi Kapainu. Potem Wielina — ródo

z potoka (px rivo) wsi Jankowa . przechodzi kilka jezior
,

jako

to : Rogowskie , Skurskie Tonowskie i awic , z których wydo-

bywszy si, pync rodkiem miasteczek i klasztorów Wgrowca,

Janowralyn i Pauki, przerzyna Wielkopolsk, ujcie ma poniej

zamku i miasteczka Obornik *). — Potem Xofesz, ródo koo

miasteczka Noteszy, wlewa si (irrigat) w wielkie jezioro Gopo,

wydobywszy si z niego pynie koo miasteczka Pakoci i abi-

szyna— ujcie koo starego zamku Santoka. Potem Grodu, ródo

z jezior Szczeciskich, ujcie do Noteszy w górnej czci mia-

steczka Ucia. Potem Dobrzyca, ródo z jezior Nobliny, ujcie

do Grudy koo Otoczy. Potem Krampnica, ródo z jezior

Krampska—ujcie do Grudy pod Pleczemin Brodem. Potem Drwa,

ródo z jeziora wielkiego Drawsko, midzy Draimem i Falken-

borgiem, ujce do Noteszy midzy Czarnkowem i Lembergiem.

Czwarta rzeka Polskich i Ruskich krajów — Dniestr, u Greków Dorzecze

i acinników Tirisanis, u Tatarów Turlo, albo Tiras **>. _ On-^"'^^'"''"

dzieli Sarmacy od Dacyi, któr w. Augustyn zowie staroytn

i która bya niegd3' królestem Gotów. ródo jego jest blisko

zamku Sobnia, na górze Beskidzie (Bieszkid) w miejscu zwanym

Dbrowica , dla osobliwego dbu , z pod którego dwie , wyej

wymienione rzeki Dniestr i San do polskiej ziemi pyn, a trzecia,

jak mówi Cisa (Tysa) do wgierskiej. Ujcie za koo Biaogrodu

(album castrum) do morza Czarnego (in Euxinum). Zabiera

*) Zdaje mi sig, e tu jest w Dugoszu myka di-uku lub przepisy-

wacza. Item Yielina cujus foiis ex rwo villae Janków, plures lacus

videlice Rogowskie , Skurskie , Tonowskie el Laice ingreditur ex

uihus se evolvens per medium oppidorum, et monasterium Wgi'0-

wice, Janowmtyn majorem Poloni am et Pauki dividit

decwrens , ostia infra castrum et oppidum Oborniki.

''*) Te nazwiska greckie i aciskie, a nadewszystko tatarskie Turlo,

s^ zapewne w zwizku z miasteczkiem Turka blisko róde Dnie-

stru.

DBiea "\V. Pola. Tom VI. 13
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W siebie rzki znaczniejsze wooskiej ziemi, która take podlega

królestwu polskiemu. Najprzód Styr (Styrus *), ródo ma

w górach Sarmackich blisko wsi Wysocka , ujcie koo miasteczka

ydaczowa. Potem Tymieuica , ródo w górach Sarmackich

koo Pokucia, ujcie kolo miasteczka Czasybiesy. Potem Frut^

ródo ma w górach Sai^mackich, ujcie do Seretu poniej mia-

steczka Pokucia **) , — Potem JBassa, ródo z jeziora koo

wsi Szczepanowie , ujcie do Prutu koo wsi Pieczory. Potem

Seret, ródo ma z bagna blisko zamku Oleska we wsi Szarkowie

—

ujcie do Dunaju poniej Targouiszcza (Targonisce). Potem

ZbruCiS, ródo z bagna Kuzraiua, blisko Oleska, ujcie koo

zamku Ryczywoa. Fot^m Smofn/cz— ródo ma w górach Zbira-

skich (in montibus Zbieraskie), oblewa miasto Kamieniec, osobli-

wsze pooeniem i ska , ujcie koo wsi Ucia. Potem Lippa,

ródo z bagien Oleska, blisko wsi Czeremosny, ujcie ponij

Halicza koo wsi Baranowa. Potem SzczyMo , ródo z gajów

Dobrzesany, ujcie do Wrzeszycy lasów, zwanych elazne Nogi,

ujcie do Wini koo wsi Eowczyca ***). Potem Dressa , ródo
koo miasteczka Drochowa ( Drochum) — ujcie do Prutu , blisko

Zaskitargu czyli Philistinorum forum (Zapewne ydowski Targ).

Potm Moidawa, ródo w górach Sarmackich z góry Kii-biela,

ujcie do Seretu, koo Romanowtargu. Potem Socawa, ródo
w Alpach Sarmackich z góry wysokiej, zwanej lueo po nad wsi

Dziekowiem, ujcie do Prutu, koo wsi Czarnowie. Potm Drugi

Seret, z gór Seretu, ujcie do Prutu we wsi Woochy (Yalachia),

Potem Strypa, ródo z bagna i jeziora koo wsi Subowiec ku

Kamiecowi, ujcie koo wsi Chmielowy. Potem Bozwa, ródo
z bagna Fulsztyna, koo wsi Bozwia, ujcie koo wsi Dolobowa.

Dorzecze Pity z rzek polskich i ruskich Bug, czarnej barwy, Rusinom
Hugu-

wszystkim obrzydy, bo nad Bugiem Polacy starli ich siy za

*) Zapewne myka miasto Stryj.

**) Moe Kuty miasteczko.

***) Tu oczywista myka, a raczej opuszczenie nazwiska jakiej rzeki.

Po acinie napisano: Item Szczyko, cuju^ ex mericis Dobrzesany

ostia in Urseszyca ex silva dicta elazne nogi, ostia in Viniani

circa fillam oioczyce.
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pierwszego króla Bolesawa Wielkiego i ubieali ich miasta,

i Kijów stolic, jako dotd dowodz pozostae klsk lady. Do

tej rzeki wpadaj : Najprzód Muchmviec , ródo z lasów i bagien

Jaroceskich , blisko miasteczka Turowa , ujcie koo zamku

i miasteczka Brzecia. Potem Bez ^ ródo ma w lasach wsi

Przeworska, ujcie koo wsi Kuszowa. Potem Uczew, ródo
w lasach Gródka we wsi Podhorzycacli , ujcie we wsi Grodku,

gdzie dawniej sta zamek staroytny Woy— od niego ca ziemi

uazj-wano Woysk, która teraz zowie si Chemsk i uck.
Potem Bata, ródo w górnej czci wsi Wierzchwaa, ujcie

blisko wsi Siedlca. Potem winia, ródo koo wsi Drzewny,

ujcie do Raty, poniej Dworcza. Potem Wolczwin, ródo
z bagien wsi Gotuszyna, ujcie blisko wsi Podzimierza. Potem

Pofeic, ródo ze wsi ubrzy niedaleko za Lwowem— ujcie koo

miasteczka Buska. Potem Nur, i.ródlo z lasów miasteczka Bielska

—

ujcie koo wsi Zaskowa. Potem Liu\ ródo z lasów miasteczka

ukowa, ujcie koo Kamieca Mazowieckiego. Potem Kostrzyn.

ródo z lasu Dbrówki, ujcie do Liwu koo wsi Polibowa,

Potem Botnia, ródo z bagien zwane Baranowe Boto, ujcie

koo miasteczka Sokala. Potem I)rzetvnia, ródo z bagna koo

wsi Dworów, ujcie koo miasteczka Sokala (SoJcalie). Potem

Wodaica , wynika z bagna wsi Sosnowic , blisko miasteczka

Chema , w ziemi chemskiej , ziemi t od brzeskiej oddziela

i czstym wód napywem wzmagany wpada do rzki Bugu, koo

wsi Sosna.

Szósta rzeka krajów polskich i ruskich jest Niemen, u La- Dorzecze

cinników Curuntius zwany. Niemen, jak wyej powiedzielimy, -"*«™'^«-

pokrzywionym pync korytem, rzeki nastpujce zabiera: najprzód

Merecz , ródo jej koo wsi Krudzewa (Crudzero), ujcie koo

miasteczka Merecza. Potem Wiliia, ródo jej koo wsi Kamieca

—

ujcie koo miasteczka Kowna. Potem Wisucz, ródo koo

miasteczka Mobilna, ujcie koo dworu (circa curiam) i wsi

Dubna. Potem Siciaa , ze mudzi , ródo blisko Wilkomierza,

a we Avsi Remygote ujcie koo Mariewerdcr — ta rzeka rozgra-

nicza Litw i mud. Potem Niewiesza, ródo jej koo mia-

steczka Kiejdan, ujcie poniej miasteczka Kowna, koo wsi Wilka.

Potem Wilna, ródo koo wsi awarzysek, ujcie we wsi koo

13*
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miasta Wilna. Potem Miednihi, ródo kolo miasteczka Szocawy

ujcie do Niemna blisko Ji^owua.. Potem Merecz, ródo koo

wsi Solecznika, ujcie do Niemna koo miasteczka Merecza *).

Potem Brzenia , ródo koo wsi wiaty — ujcie do Wilii koo

miasteczka Niewicnczau. Potem Kotra , ródo z jezior Sierszan,

ujcie koo wsi Miecznik.

Siódma rzeka krajów ijolskicli i ruskicli jest Dniepr, u a-
cinuików Dritimi , albo Borlstitenes , u Tatarów Krzesze ;

—
rzeka ta pynie koo Kijowa, stolicy ruskiej, a do niej wpadaj

nastpujce: najprzód Przypiec^ ródo niedaleko zamku Luborali

we wsi Gownie, ujcie poniej zamku Czarnobole . kolo wsi Po-

chostu. Potem Styr, ródo z jeziora, koo Oleska, we wsi

Jesionowie, ujcie do rzki Przypici, niedaleko Piska. Potem

Wielki Sucz^, ródo koo wsi Choiwicz, ujcie do Przypici,

poniej miasteczka Turowa. Potem Mniejszy Siiicz, ródo koo

miasteczka i zamku Komina (Comin), ujcie do Przypici lioo

Gródka. Potem Cietrzew, ródo koo zamku i miasteczka Cu-

dnowa, ujcie do Przypici, koo wsi Mumickowic. Potem Sht-

nleic, ródo z bagien wsi Satyczowa, ujcie do Styru poniej

ucka, pod miastem. Potem llosz, ródo z bagien blisko mia-

steczka Smolnian, ujcie do Dniestru **), koo zamku i miasteczka

Orszy. Potem Jasiodla, ródo koo Kapilowa, ujcie do Przy-

pici, poniej miasteczka Piska. Potem Brzecia, ródo
z Wielkoruskich bagien i stepów (desertis) blisko miasteczka

Poocka, ujcie do Dniepru blisko miasteczka Dobrowisk, ta rzeka

Brzeuia odgranicza Litw od ziem ruskicli. Potem Swisioc,

ródo koo wsi Porostowa, w góniej czci, ujcie do Brzeni

koo miasteczka Boryszowa. Potem winia, ródo z jeziora

Woska, ujcie do morza koo Rygi. Potem Poata , od której

nazwane miasto i kraj Poocki , ródo ma blisko zamku Brzewa,

ujcie do Dwiny, rzeki wedle zamku Poocka. Potem Boh,

*) Czy to imiy Merecz od poprzedzajcego , czy ten sam przez omy-
k powtórnie napisany ? \\-25rawdzie róda ich róne , lecz ujcia

te same , i nie napisano, e ta rzeka inna od poprzedzajcej, jak

zwyk pisa Antor.

**) Czy nie myka miasto Dniepru.
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ródo w górnej czci lasu Olcskn. ujcie do Dniepru kolo zamku

i miasteczka Daszowa. Potem Wii^^eic. ródo we wsi Nowo-

siedlcacli, ujcie do Przypeci poniój zaniku Rat na. Potem Luta,

ródo koo wsi Trerana, ujcie do Wiszwi , niedaeko Ratua.

Potem Berezi/na , ródo koo miasteczlia Ubora , ujcie lioo

miasteczka Strzeszna. Potem Brzenica rzeka, oddziela ziemi

uck od Litwinów i jest granic prawdziw królestwa Polskiego.

Potem Orssa. Potem Bohr. Potem Borystów. Potem Orynia,

której ródo koo miasteczka Dambrowicy, ujcie do rzeki Styru.

Rzeka Wisa, która wpada ujciami trzema do morza Oceanu

i nieco ku wschodowi zwrócona, wyej czterdziestu rzek av siebie

zabiera , i wicej i znaczniejszych miast oblewa , ni inne rzeki.

A lubo Odra pynca ku zachodowi ma sawne miasta Radzi-

borz , Brzeg, \Yroclaw i P>ankl"urt, ^Yal•ta, która miedzy temi

obiema pynie. Sieradz, Pyzdry, i Pozna: Dniepr, Kijów; —
Wisa jednak midzy rz(''kami polskiemi piórwsza, najznamioni-

tszemi uzacniona miastami : Krakowem, Sandomierzem, Warszaw,

Pockiem, Wadysawiem, Turuniem , Kulniem, (jrudzidzem.

wieciem . Tczewom (urbs Derschoniensis) i Gdaskiem. Ona

spawia z krajów polskich korytem swoim do morza Oceanu róne

drzewo dbowe i cisowe (ligua taxina) do opau i Imdowy okrtów,

smol, popioy, jesiony (fraxinos), pótna, terpentyn, wosk, miód,

oów, mied, elaza i zboa, których pene porty angielskie

i holenderskie. Tu jeszcze wypada nadmieni, e Wisa znamie-

nit jest trzema kocioami katedralnemi
,

gdy inne rzeki tylko

po jednym licz. To , comy powiedzieli o Wile i o Odrze,

wspartem jest na wiadectwie Solina. Tak bowiem raówi piszc

o Germanii: Germania zaczjna si od wielkiej góry Seno, nie

mniejszej od gór Ryfejskich. Ingewonowie j osiedli, od których

najpierwiej po Scytach poszo Germanów imi. Ziemia bogata

ludmi, zamieszkaa wielu bardzo licznemi ludami. Rozciga si

midzy Hercyskim lasem i skalami Sarmackiemi. Gdzie si

zaczyna, skrapia j Dunaj, gdzie si koczy, Ren. Z wntrza

pyn do Oceanu wielkie rzeki, Alba, Guttalus i Yistula.

Naley take wspomnie, e wszystkie prawie rzeki polskie,

jako to: Wisa, Odra, Warta, Bug, Dniestr, Dniepr, podmywaj

i ami brzegi koi-yt swoich
,
garn drzewa z ziemi a czasem
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i wsie. Sam Niemen ma oysko tak gbokie i jakoby kocio

wlilse, e pync ciclio ani lasom, ani polom nie szkodzi, prze-

stajc na korycie. Prócz tego wszystkie pomienione rzeld polskie

tworz jeziora i wyspy, a niekiedy porzuciwszy koryta stare, jakoby

potopem wylobiaj sobie nowe oyska z nowemi jeziorami i wy-

spami , i znowu czsto wracaj do dawnycb. D w i n a rzka

pynie pod miastami ruskiemi Poockiem i Witebskiem. Po drugiej

za stronie Witebska nieznaczca rzeka Wit ba. Po za ujciem

Wisy do Oceanu s ujcia rzek Kromie Buhonu^ Tiirunty,

Kersynu, (Ostia fliwiorum Cronis, Biibonis^ Tunmcii, Ker-

sinii).

{Tli od kolumny 21 do 23 pisze Dugosz o rónych na-

0ivach Polaków, o Lechu i t. p. rzecza.ch^ które do geografii

nie nale). To wic pominwszy, przechodzimy do jezior (k. 23j.

Opisawszy rzki polskie, ile trudno pracy dozwalaa, tak gdzie

poczynaj si i wynikaj, jakote dokd pyn i wpadaj; umyliem

przystpi do opisania jezior polskich, które lub z rzók powstaj

lub rzekom pocztek daj , lub co najczciój trafia si , z rzk

bior wzrost i zaywno. Widzimy, e niektóre jeziora, pocha-

niaj znaczne rzki bez zwikszania objtoci swojj , albo e
tylko jako gocia przyjmuj i dalej wyprawiaj. Nazywaj za
jeziorami wielkie wód zbiory, które podziemnemi ponikami (mea-

tibus) spywaj w jedno jezioro ku wygodzie ludzkiój. A chocia

niektórzy twierdz, e jezioro od bagna (lacus a stagno) wielce

si róni, i e si nie godzi bagna jeziorem, a jeziora bagnem

nazywa, lubo piszcy zwykli bra jedno za drugie, jeziora bowiem

maj wod yw, a bagna botnist, gnijc i mierdzc; my

jednak, obyczajem polskij i ruskij mowy, które rónicy tej nie

znaj, i jedno za drugie biorc, jezior od bagien odrónia nie

bdziemy. Ani te nie myl opisywa pojedynczo wszystkich

jezior Polski i podlegych Polszcz krajów, byoby to za trudn,

za wielk prac, bo kraj Polski i podlege mu ziemie lec nisko

i po wikszej czci równo z Oceanem Sarmackim {situm bassum,

et Oceano Sarmatico pro majori parte conformatum), ma

wielk a prawie niezliczon ilo jezior. Przeto, do bdzie

wspomnie znaczniejsze i sawniejsze. A e powszechnym Polaków

gosem jezioro Goplo tak jest wielkie i sawno, e Polacy chcc
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rzecz jak wielk oznaczy, daj jj Gopa przydomek, wic — i my

i dla nazwy i dla zacnoci jego, dajemy mu pierwszestwo midzy

jeziorami polskienii.

G o p o , w prowiucyi Wielkopolskij , u Polaków sawne ; ma
tak obfito ryb, e je stamtd do koa w ssiednie miejsca

rozwo wozami, nie tylko w dostatecznej, ale nawet zbytecznej

iloci. Poczyna si u miasteczka Noteszy z sczcych si róde,

i do razu tam, gdzie si poczyna, wielkie i gbokie, tak si dugo

i szroko rozlewa, e patrzcemu prawie morzem si wydaje.

Twierdz, e ma na pól mili szórokoci , a dugoci na pi,
nakoniec koo zamku Sarleskiego wypuszcza z wntrza swego

znaczn rzek, Notesz zwan. Ryby jego w gatunku i smaku

lepsze s od ryb innych jezior.

Czartoria, jezioro blisko zamku i miasteczka Nowege Miasta

Korczyna, znamienite tak iloci ryb, jako te zaoycielem swoim

Kazimirzkm, królem Polaków, który odwróciwszy przemysem

w inn stron koryta dwu rzek Wisy (Istulae) i Nidy, zrobi

jezioro wieczyste i rozlege, zasilone z obu rzók i wod i rybami.

S w i e c i e c h ó w, jezioro blisko wsi biskupiej krakowskiego

wiciechowa, od teje wsi ma nazw, róda bijce w jwocie tego

jeziora czyni je trwaem, czasem take zasila je Wisa niedaleko

pynca.

Sletino, jezioro bliskie miasteczka tego nazwiska, poczyna

si u góry Przewoki, wzdu ma cztóry mile polskie, w szrz

wier mili , kolo wsi Gapjjy wylwa z siebie rzk Goplenic,

i czy si z rzek Wart kolo wsi Morzysawia.

Powidz, wielkie jezioro oblewa miasteczko tego imienia,

ma trzy mile wzdu a jedne w szerz..

B danie, wielkie jezioro, powyej miasteczka Dolska, dokoa

siebie rodzi jezior wiele.

L e d n i c a , ogromne jezioro w Wielkiej Polsce , o 2 mile

od miasteczka Pobiedziska, pocztek ma powyj wsi Szronka,

rodzi z siebie wiele jezior mniejszych : ma w sobie wysp znaczn,

na której wedle ustnego bartlziej ni pimiennego podania mia
by zaoonym koció katedralny gnienieski , co szcztki i gruzy

murów wiadcz. Koció ten póniej dla trudnego przystpu

przeniesiony do Gniezna. Jczioi'o ma przeszo 2 mile dugoci.
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Blandro, wielkie jezioro w Wielkiej Polsce, ma by nawet

wiksze od Gopla, blisko miasteczka Zbszjiia, w ryby zamone;

rzeka Odra, poczynajca si u miasteczka Komina, przechodzi

je od pocztku do koca, wgorzy ma wiele.

Niezamyl, znaczne jezioro Wielkiej Polski, niedaleko rzeki

Warty, cignie si od miasteczka tego nazwiska a do miasteczka

Guszyna; nienawistne Krzyakom pruskim, których nad niem

u w'si Polwicy pokona marszaek polski.

Wonieska, jezioro wielkie Wielkiej Polski, od miasteczka

Osieczna a do wsi Kurzejgóry, gdzie czy si z Odr.

Dominice, jezioro ogromne Wielkiej Polski, od miasteczka

Brenna, a do klasztoru Przementu.

P c z o w o, wielkie jezioro Wielkiej Polski, dao nazw miasteczku

nad brzegiem swoim.

Lubstowo, znaczne jezioro Wielkiej Polski, koo wsi tego

nazwiska, na dwie mile dugie, lecz wzkie; zasila je rzeka

Goplinica.

Tulauus, jezioro Wielkiej Polski, wsi daje nazwisko, dugie

na mil, koczy si u wsi Pokoci; zasila je rzeka wj^pywajca

z miasteczka Gembic.

Jele, jezioro koo miasta Gniezna, znamienitsze blizkoci

Gniezna, ni objtoci swoj.

Drawsko, znaczne jezioro Wielkiej Polski, ma obwodu siedm

mil niemieckich, w ryby zamone, tak nazwane od rzeki Drawy,

która je zasila, i która oraz znacznemu nad sob zamkowi Dra-

himowi nazwisko dala.

N ob liny, jezioro Wielkiej Polski, blisko wspoiuiauego dopiero

zamku Draluma, ma trzy mile wzdu, dwie wszerz.

Krampsko, jezioro Wielkiej Polski, blisko Wacza, czterema

przerwami rozdzielone, ma trzy mile wzdu, wier wszerz.

Jeziora Jedlino, jezioro koo miasta Lublina , w lasach , od niego
w ziemi . . , . , . , ,, ... ,, . , . ,

Luhel- ^ ^^'^^^ nazwisko wzia, po min wzdu a cwierc ma wszerz.

sJciej Czarne, jezioro ziemi lubelskiej, róne od jeziora tego

nazwiska w ziemi chemskiej, dwie mili od miasteczka Parczowa,

wszystkie ciany ma równe, po pó mili kada.

Raczuo, jezioro blisko wsi Bolechowie, wszdzie na wier

raili rozlege.
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Gbokie, pod wsi tego naz\Yiska, wier mili wzdu
i wszerz.

U s t o n u w, przy nim wie Stunów, od niego nazwana, okrge

na wier mili.

T r a c z a n o , niedaleko wsi anczuy w lasaci , okrge,

wier mili uieprzenosi.

Pi o s k o p a c z ó w, koo niego jest wie Roskopaczowska Wola,

na mil wzdu , wier wszerz , wypywa z niego rzeka tego

nazwiska, wpadajca do Tymienicy.

Drzastów, koo wsi Eanczny, wzdu i)ó mili, wszerz wier.

Nadub, niedaleko teje wsi anczny, pó mili wzdu, wier
wszerz.

Bieszcze, o dw ie mile od anczny, wier mili ma wzdu,

wszerz poow.

Os t wis z, niedaleko teje wsi anczny, pó mili wzdu,

wier wszerz.

Bielsko, jezioro kujawskiej ziemi, koo wsi Bielska, której Jeziora

da nazwisko : ma ryby osobliwe i rzadkie , w innyci jeziorach -*^."*'

Kujaw-
polskich sielawy zwane , wzdu pó mili. J,^.;^y

Brdo w, midzy miasteczkami Kodaw i Hizdbic
, pó

mili wzdu.

Orle, jezioro ziemi kujaw^skiej biskupa wadysawskiego,

znaczne rozlegoci, w ryby zamone, rzeka Zgonitka z niego

wypywa ; ma wzdu mil.

Tur, jezioro wielkie, róne od poprzedzajcego *j, niedaleko

miasteczka Bydgoszczy, pene ryb, kleszczami zwanycli, wzdu
ma pó mili.

Lubo ty n, koo wsi tego nazwiska wypywa z niego rzeka

wpadajca do Noteszy, ma wzdu pól mili.

Krzewitka, jezioro wielkie, niedaleko miasteczka Kró-

lewskiego Kowala, wzdu ma pó raili.

Lanczno, jezioro biskupa wadysawskiego, pod miasteczkiem

Pako, tworzy go rzeka Notesz wypynwszy z jeziora Gopa,

wzdu ma mil, lecz nie szerokie.

Zapewne by powimio : od jionizej nastpujcego.
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Ptur, jezioro kujawskiej ziemi, przy wsi tego nazwiska

wzdu na mil, wszerz na wier, zasila je rzeka Notesz.

Borzy raowskie, drugie jezioro Borzymowskie teje ziemi

(secundus lacus Borzymowskie ejusdera terrae), na mil rozlege.

Jeziora Lebsko, jezioro wielkie w Charbzowie, wsi i dziedzictwie

Pomór- biskupa wadysawskiego , tak nazwane od rzeki eby, która we
skiej. wpada, rozdziela ziemi pomorsk, od supskiej (a Stolpensi).

Uzdzice, jezioro ogromne, wzdu na pi mil, poczyna si

blisko zamku Kiszowa, koczy blisko zamku Tucholi.

Osieczno, wielkie jezioro blisko zamku Osieka, któremu

dao nazwisko , mil wzdu , a pó wszerz.

Stworzona Gac, ogromne jezioro, wzdu na mil siedm,

wszrz na pi, niedaleko miasteczek Chojuicy, Tucholi, Stochowa

i Bytomia. Brda rzeka z niego wypywa.

Borzy eh owo, blisko miasteczka Starogrodu, pó mili wzdu,

wier wszerz.

Biaa, blisko miasteczka Tucholi, wzdu ma mil, wszerz

pó , z niego wypywa rzeka tego nazwiska i wpada do rzeki

Wierzyszy.

Krg, w powiecie wieckim, blisko miasteczka Tucholi,

pó mili wzdu, wier wszerz.

Suchum, w powiecie wieckim, wier mili wzdu i wszerz.

Ostrowice, wzdu na mil, wszerz na wier.

Deszczno, w powiecie wieckim, rozlegle na wier mili.

Piaseczno, w powiecie wieckim , rozlege na wier raili.

Steklno, w teje ziemi (kujawskiój). blisko Avsi Gródka,

wzdu na pótorj mili, wszerz na pó.

Muksza, blisko miasteczka Tucholi, wier mili tak wzdu
jak w szerz.

K r e m p s k o , midzy Szlocowem i Emerstinem, wzdu na trzy

mile, wszórz wier.

Lukamie, blisko Chojnicy, na pi mil wzdu, na mil

wszerz.

Charzykowy, wielkie jezioro pomorskie wzdu na sze
mil, wszerz na dwie.

Rzeka Brda, wydobywszy si z ywota jeziora Ki'ampska,

wpada do jaziora Lukam, a ztamtd wypynwszy wchodzi do
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jeziora Charzyko^vy, skd zwycizc wyszedszy wasnym korytem

przerzyna przestrze znaczn i do ^Yisly uchodzi.

witasz (Switasch), wielkie jezioro ziemi chemskij , koo Jeziora

wsi tego nazwiska, ma pi mil obwodu, dwie wzdu a jedne nl^T^,

wszerz, w niem ryby przednie, zwane kleszczami. skiej.

Sacko, wielkie jezioro, dwojga imion, bo mieszkacy zowi

je Lukomir, ale dla bliskiój wsi Sacka tak nazwane. Wypywa
z niego rzka Lukomir. Wzdu ma pó mili, wszerz wier.

Tur, wielkie jezioro równe, ma ciany, wzdu na dwie i pó^

mili, wszerz na mil: daje nazwisko wsi pobliskij. Turem zwanej.

Zasila je rzeka Lukomir z Sacka pynca, która ztd si wydo-

bywszy i jako zwycizca niektóre mizerne jeziora pomijajc, czy
si z rzek Przypicia.

Biaa, znaczne jezioro, w pustyni miedzy wsiami Radsztowem

i Wetlem , wzdu na pó , wszerz na wier raili. Ma ryby

kleszcze, tak tuste, e wieniacy nie mao naczjii tranem ich

napeniaj. Woda jeziora tego w Kwietniu i Maju czerni

i bi^udzi ciao ludzkie . tak dalece , e to czernido adn wod
zmy si nie da.

Orzechów, Orzechowiec, Ostrowie, wielkie jeziora,

zasilone rzek Lukomirem, która z nich wydobywszy si, wkrótce

wpada do Przypici.

Mszan, blisko wsi Zamorowic, wier mili wzdu, poow
tego wszerz, dno ma zasane krzemieniami, które nieraz wraz

z ryb wycigaj.

Po Im o, due jezioro blisko wsi Polma, na mil wzdu,
wszerz na pó.

Piaseczno, blisko wsi Luboczyna , wzdu na mil , wszerz

na pó; z tego jeziora wypywa rzka Krzemionka.

S m ó w, tak zwane od wsi bliskij ; do kola otoczone górami,

okrge, wszdzie równe.

Krzem no, przy wsi tego imienia, ckrgawe, wzdu i

wszerz równe. Rzka Ivrzemionka z jeziora Piaseczna pync tu

wpada, a ztd wydobywszy si czy si z Przypicia.

Lu kie, wielkie jezioro koo wsi Dubiecka, okrge, wier
mili rednicy.

Wielkie, blisko wsi Polapy, okrge, wier mili rednicy.
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Czarne, przy wsi tego nazwiska, pó mili wzdu, wier
wszerz.

Kiniacz, in-zy wsi tego nazwiska, pó mili wzdu, wier
wszerz.

Okunin, blislio wsi Ostrowa wzdu wier mili, wszerz

poowa.

Pocice, wielkie jezioro , blisko wsi Wietli pó raili wzdu,

wier wszrz.

Strzyborz, jezioro wielkie, blisko wsi Szczodrociowskie,

zasila je rzeka Przypi rodkiem pynca, okrge, wszdzie

równe.

Wieczni nu, blisko miasteczek Chemy i Kowala, pótorej

mili wzdu, a pó wszerz.

Jeziora Nobel, wielkie jezioro ziemi ruskiej, w powiecie piskim;

^*^,"?!. zasila je rzka , Przypi i zapladnia rybami.
ruskiej.

''
\

Jt i

Olbiasz, wielkie jezioro w powiecie piskim, które ta sama

Przypi wod i rybami zapomaga.

Orzechów wielkie jezioro ziem ruskich, w powiecie brzeskim

inne od poprzedzajcego. Zasila je Brna, rzeka rybna.

Jezioru Druszen, wielkie jezioro pruskie, blisko mia^^ta Elblga,

ziemi na cztery mile wzdu, na dwie wszerz.

^ '' S per de ni, ogromne jezioro, koo miasteczka Lec na siedem

mil wzdu , na pó mili wszerz.

Hanusborg, jezioro tak zwane od bliskiego miasteczka

tego imienia, na cztery mile wzdu, na pótorej wszerz.

Partecino, jezioro chemskie, blisko zamku Brathian, na

trzy mile wzdu , na dwie wszerz.

Maldesze, jezioro ziemi vhelmskiej, midzy miasteczkami

Radzinem i Rogonem, wzdu na mil, wszerz na wier.

Darabrowno, jezioro ziemi pruskiej, oblewa mury raia>te-

czka tego imienia, mil wzdu, wier ma wszerz.

Melno, jezioro ziemi pruskiej, blisko miasteczka Gronfeldu

na mil wzdu na wier wszerz.

Lubno, jezioro teje ziemi, blisko pomienioncgo miasteczka

Gronfeldu, na mil wzdu, na wier wszerz. Oba te jeziora

Melno i Lubno Jiienawistne i obrzyde Krz}akom pruskim

i owszem wszystkim Niemcom , w rodku bowiem midzy niemi,
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poraeni zostali wielk klsk od Polaków i króla ich Wady-
sawa II.

Szejlang, jezioro ziemi pruskiej, blisko miasteczka Oster-

rodii, poczyna si u wsi Szembergu, a cignie si wzdu na mil

pi, wszerz mi wier.

Giesirutb, jezioro ziemi pruskiej od wsi Ilszan, do mia-

steczka liany, wzdu na mil pi, wszerz na mil.

Sta want, jezioro ziemi pruskiej blisko ]uiasteczka Kogeza,

pótory mili wzdu, wszerz wier.

Lyk, jezioro ziemi pruskiej, wzdu na dwie mile, wszerz

na wier.

Bers ty, jezioro litewskie, pó mili wzdu, wypywa z niego Jeziora

ZZS7TZ
rzeka zwana Kotfa. Jezioro to nad wszystkie inne w Litwie uteu-skiei.

w ryby zamoniejsze; tu polowania królewskie na ubry (yenario-

nes bisontium) i jelenie, oraz dworzec tego nazwiska.

Dubice, jezioro litewskie, przy niem miasteczko od jeziora

zwane Dubice, a chocia cztery wydaj sie jeziora, jedne tylko

maj nazw ; bo lubo je niby bagna przerzynaj, jednak wody ich

wspólnie s zmieszane. Wspomnie naley oprócz tego
,
poniewa

jezioro znaczne, na 30 mil powyej miasteczka Smoliska ku

Nowogrodowi ley, z niego wypywaj trzy rzeki, o których wspo-

mnielimy wyej. Pierwsza Dwina, która dy do Rygi ku

Oceanowi. Druga Woga, (qui creditur esse fliwius poricus)

pynie powyej góry Tanais, i wpada do morza Kaspijskiego,

Scytowie zw j Perotha, Grecy Pireton, Polacy i Ru Wog.
Trzeci Dniepr, u Greków i acinników Borysthenes, wpada do

morza Czarnego koo zamku Oczakowa. Potem Dniestr, u Greków

i Eacinników zwany Tyrsanis, dzieli Sarmacy od Dacyi, któr

bog. Augustyn dawn nazywa, i któi"a niegdy bya królestwem

Gotów. Potem góry Panonii niszej, które si koo Dunaju nazy-

waj Sarmackiemi, poczynaj sie od góry Karpete i Metanaste,

któr zwiemy Wooszczyzn (Yalachiam). I tera samem imieniem

nazywaj wszystkie góry germaskie a do Renu , który z nich

wynika. Z tych gór Sarmackich wypywaj trzy inne rzeki zna-

mienite, to jest Istula czyli Wisa, Guttalus, inaczej Odra i Albia,

czyli podug staroytnych Albis albo Albia. Z teje Sarmacyi

wyszy te narody, co posiaday Skandy i now Dacy, z których
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poszli Tentonowie , Wandalowie , Gotowie , Longobardowie , Rugia-

nie i Lepidowie, których niektórzy zw Cymbrami, a dzi nazy-

wamy Pomorzanami. Ta równie Saimacya zachodnia posza

z Sarmacyi wschodniej^ która jest poniej morza Kaspijskiego

i pochodzi od Sarutha czwartego przed Abrahamem od Sema.

Jeziora Gorzno, jezioro ziemi dobrzyskiej, biskupa pockiego,

dubrzu-
znamienite objtoci, i ryb obfitoci; rzeka je zasila.

skiej. Mo k owo, wielkie jezioro ziemi dobrzyskiej, niedaleko mia-

steczka Dobrzynia.

Skampsko, Jezioro ziemi dobrzyskiej, niedaleko miasteczka

Lipna.

Jeziora Br zy mice, albo Krynice, jezioro ziemi bezkiej pó mili

hezkiei ^^'zdlu , wier wszerz.. Ryboóstwo w nióm trudne dla wielkiej

gbizny, ale osobliwsz nad inne jeziora ma wasno, e w pewnych

czasach, czasem co trzy, czasem co dwa lata, burzc si z wielkim

szumem , w poblisk gór skalist podziemuemi i ukrytemi wsika

otworami i mao wody zostawiajc w oysku, podaje sposobno

ryboówstwa atwego.

^óry. Lubo królestwo polskie równo i pasko pooone, i std gó-

wnie pierwiastkowe nazwane , mniej ma gór ni kraje inne , ma

ich jednak niemao, tak skalistych, jako i ziemnych, z których

znamienitsze opiszemy. Kawaryi za, dla jej sawy i wzitoci

pierwszestwo damy, jako przodkujcej górom innym. Po niój

Wawel pójdzie, przy nim bowiem i rzdów skad najwyszy

i królów stolica.

K a 1 w a r y a
,

góra wysoka , w ziemi sandomierskiej , blisko

miasteczka Opatowa, prawie zawsze zimnem skrzepa, czsto

zamglona, lub sypica niegami albo deszczami ; w wielu miejscach

wytryskaj z nij krynice. Jeeli wierzy staremu podaniu gmin-

nemu, sawna bya niegdy olbrzymami, którzy na niej zbudowali

zamek, jak wiadcz ogromne kupy gruzów i gazów, teraz zna-

mienita mieszkaniem zakonników reguy w. Benedykta. Niewia-

domo który z olbrzymów, w którym czasie zbudowa zamek taki,

z tak cian dugoci, z tak ogromnych i wieczystych gazów,

tak niezmiernym nakadem, — Potwornych zwalisk tej potwornej

budowy, ogromnych kup gruzów i kamieni, ani ciernie, ani kol-

czyste roliny, ani gste drzewa, zakry nie mogy, W klasztorze
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na miejscu zamku zbudowanym , a przez Bolesawa Wielkiego,

pierwszego króla Polaków wystawionj-m z kamienia, znajduje si

znaczna cz krzya paskiego , wielkiemi dobrodziejstwy ludzi

obsypujca, któr tu zoy za napomnieniem anielskiem bogo-

sawiony Emeryk, syn bogosawionego Stefana, króla wgier-

skiego. Std miejsce to jest wielce sawne i szanowane, ucz-

szczane ustawicznie od ludzi szukajcych pomocy w utrapieniach

swoich, za wppvem krzya witego. Wielk w tem Opatrzno

bosk i darów jej cudowno uznawa wypada , bo ten , który

dla zbawienia rodu ludzkiego cierpie raczy na górze Kalwaryi,

umieci chcia na górze tego nazwiska drzewo, na którym

cierpia, dla zbawienia i pociechy Polaków. Nie mao podziwienia

i to dodaje, e kiedy Litwini, wówczas bawochwalcy i poganie,

napadli niespodzianie na królestwo Polskie , zupiwszy klasztor

pomieniouy i zabrawszy razem i drzewo krzya ywego dla uwi-

zienia go w swoje strony, nim wyszli z ziemi sandomierskiej, wóz,

na którym wieziono przenajwitsze drzewo , stan w miejscu

tak, e barbarzycy zdumieni, ani komi, ani womi ruszy go

nie mogli; oprócz tego zaraza straszliwa pada na ludzi i bydo.

Przestraszeni tem Litwini, za porad take Polaków, w niewol

zajtych , drzewo Paskie na miejsce dawne odwieli z wielkiemi

darami, a wnet zaraza ustaa, nie inaczej, jako niegdy po wziciu

i oddaniu archy u Filistynów.

Wawel, góra skalista, któr rzeka Wisa w bystrym biegu

obmywa, tu jest znamienity koció, najsawniejszego mczennika

bogosawionego Stanisawa, i najpierwszy, najprzedniejszy zamek

Polaków, Kraków i stolica królewska. W samej górze widno do

dnia dzisiejszego wiele jam , czyli jaski , czyli pieczar ciemnych,

w których podug pimiennego i ustnego podania mieszka smok,

bestya dziwnego ogromu, mieszkacom niezmierne szkody czynica.

Czstochow- a, susznie zwana Jasn Gór, tak dla kla-

sztoru na niej wystawionego, jako i dla kocioa bogosawionej

Makti Panny, do którego czsto co rok odprawiaj pielgrzymki,

dla bdcego tam obrazu bogosawionej Maeyi Panny, o którym

sdz, e jest albo rki w. ukasza, albo na wzór obrazów

przez onego udziaanych.
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Koniusza, góra po acinie Eidrea , blisko miasteczka

Proszowic, z kocioem parafialnym; tak nazwana dla rzadkiego

i cudownego przypadku. onierz niejaki, polak, szlachcic z domu

i rodu Szreniawitów, imieniem Pkzybysaw, wystawiwszy sobie

dworzec, mieszka tu z on, i dziemi, a jednej nocy przybiea

ko ogromny, którego tene onierz przed trzema laty sprzeda

do stada jednemu Satrapie wgierskiemu, i przyprowadzi z sob

z Wgier wielkie stado klacz; wiodc je, jak si dowiedziano

nocami, aby niedostrzeono ucieczki; przybywszy bi kopytami

do wrót domu i ra dopóki mu nie otworzono. Pbzybysaw

biciem we wrota i znanem sobie reniem przebudzony, zrazu

mniema, e to jaki napad. Wywiedziawszy si, e to wszystko

spokojne
,
gociowi otworzy wrota , i przyj go wraz z stadem

klacz i rebit, z czego w krotce wzbogacony, zawdziczajc dar

przysany Bogu, koció z cegy wystawi i uposay.

Tyniec, góra wiszca nad rzek Wis , na niej zamek

i klasztor zakonników witego Benedykta, midzy wszystkiemi

klasztorami królestwa Polskiego pierwszy i znamienity.

G o 1 e s z
,

góra nad rzek Wisoka , na niej zamek klasztoru

tynieckiego.

Liwocz, góra blisko miasteczka Koaczyc.

Mruków, góra kamienista i wysoka, naprzeciw miasteczka

migrodu, na niej lady starego zamku.

Chciny, góra z zamkiem, i od miasteczka bliskiego tak

zwane. W niej i koo niej lazury i mied,

Rabsztyn, góra skalista, zamkiem znamienita, blisko mia-

steczka Ilkusza, dokoa bogate yy oowiu.

Pelc zysk a, góra o mil od Wilicy miasteczka, na niej

koció z kamienia, a obok wie biskupa krakowskiego tego

nazwiska.

Baba, góra bardzo wysoka nad rzek So, bogata w zioa

blisko miasteczka ywca.

Dziewka, góra nad ta rzek So
Jawornik, góra w ziemi owicimskiej, ma wiele sarn i

jeleni.

Skrzeczno, góra w ziemi owicimskiej, nad potokiem

Kosiorowa, na niej róne ptastwo zlatuje si razem.
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Sadlnik, góra wysoka w Owiecimskiem , z niej wypywa

strumie Koziorowa,

Sucha, góra nad rzek So, niedaleko miasteczlca ywca.

Sola w ziemi Owicimskiej, rodzi sól i sone wody wytryska.

ar nówka, w okolicy Owicimskiej, od niej nazwany

strumie pod ni pyncy.

Ossobita, góra w ziemi Owicimskiej, z niej strumie tego

nazwiska.

Wielka Puszcza, w teje ziemi, blisko miasteczka Kt.

Woek, pod ni dwa strumienie, a na wierzchoku zamek

mocny i obronny.

Kobryn, góra wysoka w ziemi ruskiej, w kolo niej rzeka Góry
ziemi

Muchawiec, obok miasteczka Kobrynu. ruskiej.

Chem, góra wysoka, na niej zamek, od niej ziemia Chemsk
zowie si.

Krzemieniec, góra wysoka w ziemi podolskiej, na jej

wierzchoku zamek mocny; caa skalista i krzemieni pena, ztd

tak nazwana.

Halicz, góra wysoka', gliniasta, w ziemi halickiej, pod ni

Dniestr, na niej zamek; krajowi i zamkowi daa nazwisko.

Eysa Góra (Lisa), góra wysoka \s ziemi ruskiej, nad miastem

Lwowem, na niej wielki zamek królewski, Wysokim zwany.

Po ty licz, góra wysoka w ziemi bczkiej, nad rzek Potylic,

przy miasteczku tego nazwiska: by tu dawniej zamek znaczny,

Chem, góra ziemi sieradzkiej, inna od poprzedzajcej, caa Góry
^

skalista, nad wsi tego nazwiska, niedaleko miasteczka
^^'^^^•''yadzklej.

borzii, tak wysoka, e z nij w dniu jasnym wida Sandomierz,

Olsztyn, Czstochow, Piotrków. Kalwary i wiele miasteczek; na

niej koció wymurowany przez hrabi ze Skrzynna, siedmi

rowami gbokiemi obwiedziony.

Rzerz uchowa, góra Wielkopolska, niedaleko rzeki i mia- Góry

steczka Warty, wysoki ma wierzchoek, zkd widok na pobliskie
„^^ij^ig^

miasta.

Turza, góra Wielkopolska, niedaleko miasteczka Gro-

madna, zarosa lasami, znamienita stanowiskiem wojska wielko-

polskiego, przez kilka tygodni strzegcego na korony, które

Zygmu.vt , rzymski i wgierski król z uszczerbkiem królestwa

Dziea W. Pola Tom VI, I-i
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polskiego, posya Witoldowi, wiellóemu lisiciu litewskiemu i

onie jego Julianie.

yrkow, wysoka góra w Wielkiej Polsce, niedaleko mia-

steczka Pyzder, nad rzek Lutni, z niej w dniu jasnym widno

Pozna i inne miasta Wielkopolskie.

Giec, góra wielka i szeroka, przed Gnieznem i Poznaniem

—

gdzie dawniej by zamek ksicy,, dzi jest koció.

Bieszczad, góra blisko zamku Sobnia , rozgranicza ziemie

polskie od Wgier. Na jej wierzchoku jest kamie ruskiemi

literami zapisany, oznaczajcy granice królestw polskiego i w-
gierskiego, postawiony tam przez Leona, niegdy ksicia Rusi.

Z tej góry u jej wierzchoka wynikaj znamienite i znaczne rzeki,

jako to: Dniestr, San, Styr i Lissa, (zapewne Cissa) i spadaj

do krajów niej lecych: Polski, Rusi i Wgier, z samego

wierzchu góry.

Nick o, góra ziemi pockiej, blisko miasteczek Sarnowa i

Radzanowa, nad rzek Wkr, podczas wojen umocnione od krzy-

aków, ale przez onierzy mazowieckich dobyte, którzy ca zaog

krzyack wycili lub pojmali.

Wspomnie wypada , e góry Panonii niszej , które s koo

Dunaju , nazywaj si Sarmackiemi , cign si za od góry Kar-

packiej (a monte Carpatho) do Methanestu , który my zowiemy

Wooszczyzn.

{Nastpuje od kol. 36 do 38, rzecz o mitologu pol-ildej).

Szlachta polska, sawy chciwa, do upiey skonna, niebez-

pieczestwy i mierci gardzca, w obietnicach nie sowna, poddanym

i niszym cika, w jzyku nierozwana, nad mono rozrzutna,

panujcemu wierna, rolnictwu i chowu byda oddana, dla obcych

i goci ludzka i powolna, celuje gocinnoci nad inuemi narodami.

Gmin wiejski, skonny do pijastwa, kótni, oszczerstwa, i

zabójstwa, trudno znale naród inny, tak skalany domowemi zabój-

stwy i klskami. Nie wzdryga si adnej' pracy ani ciarów, gód

i zimno znosi cierpliwie, kocha si w zabobonach i gusach,

nowoci chciwy, drapieny i cudzego chciwy, w budowlach niedbay,

przestaje na sprztach podych, lekkomylny i miay; umysu

gorcego, nieukrócony, postawy i porusze przystojnych, siy

wielkiej , wzrostu wysokiego i wyniosego , budowy ciaa silnej,
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czonków zrcznych, barwy pomieszanej : czarnej biaej, zucliway.—
Powietrze ostre, niebo zimne, wiatry mocne, niegi i mrozy dugie.

Przybyszów obcych i ludzi cudzych rzadko przypuszczaj do rzdu

i urzdów, chociaby nawet celowali dowcipem lub obyczajami,

a jeeli to si trati, to chyba po dugim przecigu czasu i nigdy

bez zawici. Oby Polacy naladowali w tem Hiszpanów, którzy

nie gardz adnym rodzajem ludzi, gdzie cnot spostrzeg, i

nawróconych ydów i Saracenów do infu i wyszych przypuszczaj

urzdów, przez co ich rzeczpospolita poprawia si i kwitnie. Niepo-

dobni w tem do Czechów, którzy za wstyd poczytuj, urzdy krijlestwa

swego przenosi z jednej rodziny na drug, chociaby je niezdatni

lub niepoczciwi piastowa mieli; majc je za skalane, gdyby

przeszy w inn: przezorni w czem innm, w tem jednak zdaj

mi si bdzi wielce, e jakoby chcieli gwat czyni Opatrznoci

i rozdawnictwo jej ask i darów przywaszcza sobie nie czcz, ani

cnoty, aui nauki, ale zlecaj godnoci, urzdy tym, którzy wiksze

bogactwa maj, lub umys bardziej mierci gardzcy, do zabójstwa

drugich skonniejszy.

Miasta i miasteczka w Polsce i nalecych do niej krajach

te s znaczniejsze i godniojsze wspomnienia.

Kraków, zaoony u brodu rzeki Wisy przez Gkacha, ksi-

cia Polaków {a^nul Stennam) i z greckiego przemieniwszy

liter G na K, Krakowem nazwany. Tu królów i ksit polskich

narodziny, tu dziecice zabawki, tu odrodzenia si w Chrystusie

pierwiastki. Tu caego ich rodu popioy, wielkim nakadem

w okazaych zoone trumnach. Tu dla dogodnoci i usposobienia

miejsca najznamienitszy zamek Polaków i stolica, tak królów

jak kapanów uzacnioua siedzib , na trzy za dzieli si miasta

:

Krakowem nazywa si rodkowe, w nim zamek na wzniosem

i skalistem wzgórzu, dawniej Wawel zwanym, nad Wis, na skale

w wielu miejscach zciosanj, i w ksztacie korony, murami, paacami,

wieami i innemi twierdzami zabudowany; w niem królów mie-

szkanie i grób witego Stanisawa, mczennika i biskupa kra-

kowskiego, oraz koció katedralny z ciosowego kamienia, szanowny

koimi, ciaami i relikwijami wielu witych : oprócz tego uposaony

gwodziem Paskim, szczk bogosawionego Jaxa chrzciciela

i ciaem w. Floeyana mczennika. Drugie miasto od strony

U*
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poudniowej , Kazimierz , zaoone przez Kaziselekza drugiego,

króla Polaliów, lvtóry mu da imi swoje uzacnione mczestwem
w. Stais'isawa mczennika, bogatsze w mieszkania zakonników

ni obywateli, kocioy w nim wysze miejsca zajmuj. Trzecie

miasto Floryaskie (florentia, nazwanie od kocioa bog. Flobyana,

tam wystawionego, nim Kazimierz drugi, król Polaków miasto

zaoy.. — Miasto Kraków, rónemi dogoflnociami celujce,

tern jest znakomite, e ley w bliskoci wszystkich ssiednich

krajów, jako to: Wgier, Czech, Rusi. Podola, Litwy, zkd biorc

towary róne, dalej je podaje ku uytkowi powszechnemu. Oprócz

tego znakomite jest koronacyami, ciaami, kolebkami i pogrzebami

królów, oraz 4ma kocioami kolegialnemi; i ma w pobliu dostatek

kamieni , drzewa i innych materyalów' budowlanych. Przytem

rodkiem miasta pomidzy kazimierzowskiemi i krakowskiemi murami

pynie Wisa, rzeka spawna, dogodna do przj'wozu potrzeb wsze-

lakich. Przytem bliskie s granice wielkich narodów, których

handel zwyczaj si)rowadzi do Krakowa.

Gniezno, druga stolica Polaków, bardziej znamienita imieniem

i dawn wietnoci, ni blaskiem teraniejszym, i gdyby nie ko-

ció prowincyonalnj', od wielu byaby nic znan. Matka wszy-

stkich miast Polskich, nazwana od gniazda, zaoona przez Lecha,

pierwszego ksicia Polaków, który si tam ze swojemi zatrzyma

i zaoy stolic i miasto, gniazdem nazwane od wychodu (e

z niego inne poszy), w tm raniej szczliwsze, e gdy inne

miasta polskie z niego porodziy si, samo si wyniszczyo; —
obfituje w jeziora i tylko szczliwe ciaem bog. Wojciecha,

z Pruss do kocioa katedralnego przeniesionem.

L w ó w. trzecie miasto polskie metropolitalne
,
godno t za

Wadysawa, trzeciego króla Polskiego z Halicza iirzeniesiono

;

znakomite dwoma zamkami, zamone w towary, lvtóre morzem

Czarnem spawione tu ldem przywo; niedostaje mu tylko rzeki

spawnej , tej wielkiej miast dogodnoci.

Pozna, dawnych królów polskich zamek, siedziba, stolica

i pogrzebów miejsce ; biskupi godnoci zaszczycony, nad rzek

Wart, zamony w gmachy duchowne.

Wrocaw, zaoony przez ]VIiECzysA\vA, pierwszego ksicia

Polskiego , który pierwszy nawróci Polaków z bawochwalstwa do
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wiary chzeciaskiej , sawny zaszczytem katedry, ciaami witych

mczenników, kocioami piknej budowy i rzek Odr.

Wadysaw, nad Wis, zaoony przez Wadysawa, mo-

narch Polskiego, syna pierwszego króla Polaków i imieniem jego

nazwany; on take dla zapomoenia miasta przeniós tu stolic

biskupi z Kruszwicy, gdyby nie ta, byby prawie nieznanym, bo

miasto zewszd otwarte, adn twierdz, ani murem nie umocnione,

na up kademu nieprzyjacielowi jest wystawione.

Pocko, znamienite stolic biskupi i zamkiem do miasta

przytykajcym, oraz Wis rzek, która tu szeroko si rozlewa.

Chem, dla rónicy od nowego Chemu nad Wis, Chem
zwany, stolic tylko biskupi znamienity.

Kamie, tak zwany od kamieni, których, gdy miasto budo-

wano , wielkie tu byy kupy : biskupi godnoci zaszczycony,

Lubusz, znamienitsza starem imieniem, ni wietnoci dzi-

siejsz, biskupi godnoci zaszczycon bya, ale t dla malj

w ludno i domy zamonoci
,

przeniesiono do Fiirstenwaldu,

miasteczka lepiej zabudowanego i utvierdzonego. Dawne jednak

zatrzymujc nazwisko, dyecezya zwie si lubusk, uie fiirsten-

waldzk.

Przemyl, zaoony od Przemysawa, bardziej znamienity

biskupi godnoci, zamkiem i kocioem w zamku, z kamienia

ciosowego , oraz rzek Sanem , nieli czem innóm.

Kamieniec, opasuje go i utwierdza w koo naksztat korony

skaa wysoka, kolczata i stroma; oblewa go znaczna rzeka, Smo-

trycz, stojcemi nieco wodami, tak ma rzadkie i osobliwe przy-

rodzone pooenie, e kadego w podziwienie wprawia, zamknity

wkoo skaami stromemi bez okopów, bez rowów jak inne miasta,

ale gbokiemi otoczony urwiskami, które patrzcego trwog prawie

przeraaj i tak ukryty w przyrodzonem ogrodzeniu , e nikt

miasta nie widzi, póki we nie wstpi. Jeden tylko jest przystp

z zamku od strony wschodniej, ale przykry i wysoki. Zaszczycony

biskupi godnoci i zamkiem wedle miasta, zamony w miody,

woski i bydo.

Kijów, zbudowany przez ksicia Polaków pogaskich, na-

zwiskiem Kija {Kig) i od niego nazwany; miasto niegdy wielkie

i sawne, znamienite trzechset kocioami, z których niektóre
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czas zepsowa: zaszczytem katedry, i rzek splawn i szlachetn,

Dnieprem lub Boristhenes zwan, zamkiem na wzgórzu z dbów

zbudowanym, oraz bliskoci morza : w ryby tak obfituje, jak mao

które inne miasto.

Wilno, znamienite godnoci biskupi, wyniosym zamkiem

i dwiema rzekami Wilna i Wilij , które je z obu stron oblewaj.

Medniki, znamienite godnoci biskupi i wyniosym zamkiem,

oraz rzek ]VIeduikami tam pync.
ucko, wielk iloci soli znakomite, oraz liczn rzek

Styrem. Ma katedr biskupi i zamek znaczny, zbudowane przez

Wodzimikeza ksicia.

Chem, znany tylko z biskupiego zaszczytu i zamku: tak

mizerny i lichy, e ów zaszczyt powinien by susznie odjty

i przeniesiony do Rubieszowa, miasteczka bardziej zamieszkaego

i porzdniejszego.

Socawa, znakomita biskupi godnoci i handlem, nad rzek

tego nazwiska: i te s miasta polskie zaszczycone biskupstwami.

Teraz doczymy inne, mniej znaczne, lecz celujce nazwiskiem

kocioów kolegialnych.

Sandomierz, gowa wielkiej krainy Sandomierskiej; nad

Wis, znamienity sawnemi odpustami, na które dnia 2. Czerwca

tumami ludzie spiesz.

Wilica, zaoona za czasów pogaskich przez Wisawa
hrabi, dawnego bohatera polskiego, który nazwa j swem imie-

niem, oblana rzek Nid, zewszd otoczona bagnami. Wie
niesie, e bogobojny kapan tego miejsca, nakaza milczenie

abom przeszkadzajcym subie Boej , i od owego czasu aby

tu nie skrzecz.

Kielce, zbudowane przez bislyipa Gedeoka.

Opatów, sawny jarmarkami i przywozem towarów, sawniej-

szym byby . gdjby posiada wiksz rzek ni ukawa , nad

któr pooony.

Sdecz, zaoony w miejscu wzniosem, gdzie si schodz

dwie rzeki Dunajec i Kamionna ,
przez Wacawa, króla Polaków

i Czechów , bo w ówczas obiema królestwami rzdzi.

Skarbimierz, nad rzek Nidzic , w yznej okolicy.

Tarnów, zaoony przez Spicimira, kasztelana krakowskiego.
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czyca, znakomita wielkiem bagniskiem, trudnem do prze-

brodzenia , które otacza pónocn jej stron.

Kalisz, staroytne miasto ; midzy polskiemi miastami , które

Ptolomeusz w s^Yej Kosmogratii opisa, Kalisza tylko nazw roz-

pozna mona; nad rzek Prosn, która tu bagno tworzy.

Wielu, od którego caa kraina niegdy rudzka (rudensis)

wielusk zwa si pocza, gdy tu przeniesiono kolegiat i mie-

szczauów rudzkich; zaoony nad strumykami licznemi, z ziemi

wynikajcemi.

K u r z e 1 ó w, w okolicy kamienistej i nieyznej , mao ma mie-

szkaców.

Eowicz, zaoony przez Jarosawa Bogoei, arcybiskupa

gnienieskiego nad rzek Bzur; ludny.

Guszyno, nic nie ma znamienitego prócz kolegiaty kano-

nicznej.

Nisza, nad rzk Nisz i od niej nazwana, zaoona przez

zwycizkiego ksicia i monarch Polaków Bolesawa Krzy-

woustego.

Opole, znakomite dwoma piknemi zamkami.

Brzeg, miasteczko nad brzegiem rzeki Odry.

Gogów Wielki, ozdobny dwoma zamkami i rzek Odr,

jest znakomity.

Gogów May, tylko zamkiem i rzek Ossobogl znaczny.

Legnica, znakomita zamkiem, kocioami i murami.

Racibórz, (Rathihor), nad Odr, zamkiem ozdobny.

Odm uch ów, nad nim zamek, lecz brak rzeki.

Kruszwica, staroytna stolica, oblana jeziorem Gopem;

w yznej ziemi.

Putusk, (Poffotcslc), znamienity kocioem kolegialnym

i duchowiestwem przy nim zamieszkaym. Ma liczny zamek,

bogaty dowozem ryb , zboa i innych towarów, wino rzadko tu

uywane , a uprawa wina nieznana. Ma jednak kraj polski napój,

warzony z pszenicy , chmielu i wody, po polsku piwem zwany, a

jako nic lepszego do pokrzepienia ciaa, jest rozkosz mieszkaców

a cudzoziemców osobliwszym smakiem z innych krajów zwabia.

To miasto nad rzek Narwi,



2l6 / ZASUGI DUGOSZA.

Ma oprócz tego kraj polski niektóre znakomite miasta, cho

nie janiej ani biskupim ani kolegialnych kocioów zaszczytem.

A najprzód:

Gdask, nie tylko u Polaków sawny, ale i u innych narodów,

nie tali wielkoci znamienity, jak skadem rónych rzeczy, które

Wisa jc-dnem z trzech uj tu wpadajca, Oceanowi Sarmackiemu

i wielu narodom dostarcza. Tu z rónych krajów na wzajemny

uytek ldem, rzek i morzem zwo towary.

Toru, tak janieje przelicznemi budowlami i dachami z cegy,

e mao innych miast moe nui wyrówna piknoci, pooeniem

i wspaniaoci: ley nad Wis, na której jest most zbudowany

wielk sztuk i nakadem.

Elblg (Elbiug), dla bliskoci morza wiele dogodnoci po-

posiadajcy, w murach i wieach do nieznaczny, ale znakomity

wiernoci ku Kazimierzowi III., królowi Polskiemu w czasie

wojny.

S wzmianki oprócz tego i opisanie w Kosmografii Ptolome-

usza
,
pooenia i nazwiska innych miast polskich, jako to : Kalis-

sia, Sedlbaba, Ltitidamini, BucioriJcwn^ Laukaristus^ Surgiim,

Limosalktint , Askanalis, Rugium^ Yiritium i Arsoniiim;

w których oprócz jednego Kalisza ani miejsc, ani nazwisk nie

moglimy rozpozna.
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lOposób oryentowania si do stron czyli okolic wiata jest

potrzeb dla kadego czowieka, potrzeb dla caych narodów.

Jest to wyszy rozumowy wzgld , w którym czowiek odnosi poj-

cia swoje o ziemi do cia niebieskich, i to wiadomo czyni, podug

czego si rolina i zwierz w skutek odwiecznych praw natury

kieruje.

Czem bliej czowiek natury stoi, tem atwiej oryentuje si

do okolic wiata, instynktowo prawie jak rolina i zwierz za

wiatem i ciepem. wiadome oryentowanie si caych narodów

jest ju skutldem poznania ziemi, któr naród osiad i ssiednich

obszarów , które pewien kraj
,
pewn ziemi lub cze wiata

obiegy.

I czowiek pojedynczy i naród kieruje si podug soca i

gwiazd , ale sposób oryentowania si jest w kadym kraju inny, a

zawis w caych narodach od sposobu zapatrywania si na natur,

od pewnych wspólnych poj jednostajnie rozlanych w caej rzeszy,

zamieszkujcej pewien kraj
,
pewn ziemi , lub pewn cz wiata.

Ztd pochodzi rónica w oryentowaniu si do okolic wiata w po-

jedynczych narodach od stanowiska, jakie zajmuj, to jest czy

si na swój kraj zapatruj ze stanowiska, natury jako na cao,
czy ze stanowiska umiejtnoci jako na cz kuli ziemskiej.

Zapatrywanie si ze stanowiska natury jest caym krainom i

narodom wspólne, a rozumne wytómaczenie tego indywidualnego

sposobu zapatrywania si jest zadaniem umiejtnoci , bo to, co

obowizuje w'szystkich , co wszystkim jest wspólne w pewnym kraju

lub narodzie , tego nie wolno umiejtnoci ignorowa.

Od pooenia i natury krainy zawis sposób oryentowania si

narodu, który j osiad.
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W powszechnoci mona powiedzie: czóm cilejsze kontury

kraju lub granice ziemi, tem atwiej oryentuje si czowiek i naród.

Inaczej oryentuje si wyspiarz, bo prdzej przychodzi do wia-

domego poznania kraju przez siebie osiadego.

Wyspa jest caoci w pojciach natury, i tem doskonalsz,

caoci, czem jest wiksz; poczucie indywidualnoci narodowej i

odrbnoci przyrodzonej jest ztd u wyspiarzy wysze i wpywa

na rozwój dziejów porannych.

Inaczej oryentuje si mieszkaniec pówyspu. Caa kotlina morska,

w której si pówysep rozkada, jest tu jego wiatem, gdy nadto

jeszcze wpywa na oryentowanie si jego nie jedna okoliczno,

jak np. czy pówysep odrywa si od staego ldu ku pónocy

,

czy ku poudniowi; czy jest równy, czy górzysty; czy ma ldowe

wody, rzeki i jeziora sodkie, zatoki przystpne, przystanie g-
bokie , czy mielizny : czy si czy ze staym ldem tylko wskim

rkawem lub przekopem, czy górami ; czy mocniej, czy sabiej zrosy

jest ze staym ldem w kocu?

Inaczej oryentuje si mieszkaniec krain górzystych , który

si na szczyty gór najwyszych lub za spadkiem wód kieruje.

Inaczej oryentuje si mieszkaniec wielkich, zamknitych rai-

dzygórskich krain; mieszkaniec wielkiego porzecza, odrbnej wy-

soczyzny , która nad równerai obszarami góruje ; inaczej oryentuje

si mieszkaniec otwartych pól, wielkich lasów, stepów i pusty.

Co wicej , cae czci wiata maj swój wasny sposób oryen-

towania si po tej i po tamtej stronie równika; jest to tedy

naulva, której czowiek powszedni dowiadczeniem nabywa, a któr

umiejtno systematycznie objani powinna.

Busola niczego tu nie nauczy ;
— astronom dzieli tarcz bu-

soli na 360 stopni, marynarz liczy na niej kierunek 32 wia-

trów , a iga magnesowa wskazujc pónoc i poudnie podaje spo-

sób oryentowania si dla tych, co busol maj i co si na niej

znaj.

Potrzeba wszake oryentowania si do okolic wiata jest starsz

od wynalazku igy magnesowej , od podziau astronomicznego koa

na 860 stopni i od oznaczenia kierunku 32 wiatrów, który jest

dowolny, i w meteorologii dopiero od czasów Dampfera nasta. Po-

mimo to jednak oryentowala si ludzko od wieków do okolic



POLSKA KRZYZOWNICA WIATRÓW. 221

wiata , a e sposób oryentowania si jest w kadym kraju inny

,

zt. d wyjiada raz ju oznaczy, jak te rzeczy u nas stoj.

Jan niadecki, który wprowadzi u nas now umiejtno , nie

oznaczy w ukadzie swojej geografii fizycznej okoic wiata podug

sposobu oryentowania si narodu naszego i poj zoonycb w j-
zyku, wiadczcych o sposobie zapatrywania si na natur.

Tarcz oznaczajc kierunki wiatrów nazwa on ^ró wia-

^rói'," tómaczc po prostu z francuzkiego y^rose des vents" i

podzieli j na 32 promieni, nie podajc nawet sposobu, jal<by

je nazwa i odczyta mona? Naukowy jzyk moe znie nie-

jedn nieloiczno i niegramatykano , ale naród nie prz}^'muje

poj surowo i ywcem przyniesionych z obcej sobie sfery i nie

utartych w jzyku.

Do narodu trzeba mówi jzykiem dla niego zrozumiaym,

odnosi si do poj znanych i przyjtych. — Róa, to kwiat —
i jak odnie pojcie róy do krzyujcych si wiatrów w rónych

kierunkach? Równie jak odczyta z angielskiej, francuzkiej lub

niemieckiej busoli pojedyncze wiatry, nie zadajc najwikszego

gwatu jzykowi
, jeeli tarcza kierunku wiatrów bdzie podzielon

na 32 lub 64 promieni, albo nareszcie na 3(50 stopni? Poco

w kocu sili si na to, czemu nic nie odpowiada w rzeczywistoci?

Jedynem narzdziem do oznaczenia kierunku wiatrów jest jak

dotd chorgiewka
;
jest to bardzo zawodne narzdzie, i podug niej

trudno jest na staym ldzie (gdzie bywaj odbite i powrotne prdy

powietrzne) oznaczy kierunek wiatru 32óch i 64ech promieni.

Marynarze tedy oznaczaj po duszej obserwacyi i rachunkowej

poprawce okolice wiata podug stopnia; a woscy, dalmatyscy

i lewantynscy eglarze oznaczaj wiatry geograficzne podug oko-

licy, od której wiej.

Ztd te s róne busole i podzia tarczy jest dowolny. Morlachy

dziel krzyownic wiatrów na 24 promieni, a u nas liczy lud 4

„c?gfe" wiatry, z których kady wprost od poudnia, pónocy,

wschodu lub zachodu wieje, a pomidzy terai czteroma wiatrami

oznaczaj 20 innych krzyujcych si, i jest pewna analogia po-

midzy godzinami jednej doby a liczb wiatrów. Na 24 godzin

dziel u nas dob , a przenoszc to pojcie na tarcz poziomu

ziemi twierdzi lud, e do kadej godziny jeden wiatr wieje.
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Polska

KRZYOWNICA WIATRÓW

póhioc wielka gucha
jjónoc cita

pónoc maa

poudniowy
zachód wielki

poudniowy zachód

pónocny wschód
wielki

pónocny
wschód

pónocny wschód
may

wschód wielki

letni

poudniowy
wschód wielki

poudniowy wschód

poudniowy zachód may / 1/ H poudniowy wschód may
poudnie wielkie letnie poudnie mae zimowe

poudnie cae

(zaznaczona przez Wincentego Pola.)
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Odpowiada to pojciu caego zegara, który tarcz poziomu

na 24 czci, na 24 godzin i na 24 wiatrów dzieli. Co 15 tedy

stopni przypada jeden promie krzyownicy wiatrów, a w ozna-

czeniu tych promieni kieruje si lud podug soca we dnie
,
po-

dug gwiazd w nocy, i umie kady kierunek wiatru podug swo-

jego sposobu widzenia oznaczy dokadnie.

Teraz tedy ju moemy
,
patrzc jego okiem , oznaczy jego

jzyldem kierunek 24 wiatrów krzyownicy polskiej. — Poczy-

namy od wschodu. Od penego wschodu wieje wiatr city wscho-

dni, ale lud odrónia nadto na wschodzie trzy oddzielne punkta,

od których wschodnie wiatry wiej. — Na lewo od citego wschodu

ley wielki czyli letni wschód, na prawo may czyli zimowy w^schód,

a 30 stopni oddziela na tarczy krzyownicy wiatrów letni wschód

od zimowego. Jeeli od citego wschodu pocigniemy lini po-

midzy nim a pónoc, przypadajc pod 45ym stopniem , oznaczy

ta linia kierunek pónocno-wschodniego wiatru , od którego po

lewej ku pónocy przypadnie kierunek wielkiego pónocnego

wschodu, a po prawj maego pónocnego wschodu.

Tak samo dzieli si krzyownica wiatrów. Pomidzy citym

wschodem a citym poudniem najprzód porodku ma poudniowy

wschód, po lewej od niego ley o 15 stopni poudniowy wschód

wielki, o 30ci may wschód zimowy, po prawej poudniowy wschód

may o 15cie stopni, i mae czyli zimowe poudnie o stopni 30ci.

Jak od citego poudnia na 15 stopni w lewo ley mae zimowe

poudnie, tak na 15 stopni wprawo ley wielkie czj-li letnie po-

udnie, a 3 te punkta na tarczy krzyownicy wiatrów oznaczaj

uk , w którym soce góruje na niebie w czasie poudnia. — Po-

dug tej samej zasady id co 15 stopni nastpujce promienie

krzyownicy wiatrów : pomidzy citem poudniem a citym za-

chodem ley naprzód letnie czyli wielkie poudnie, nastpnie po-

udniowy zachód may, dalej poudniowy zachód, poudniowy zachód

wielki, i w kocu may zachód.

Tak samo w kocu ley pomidzy citym zachodem a cit pó-

noc co 15 stopni naprzód letni czyli wielki zachód, nastpnie

may pónocny zachód, dalej pónocny zachód i pónocny zachód

wielki, a w kocu wielka czyli gucha pónoc.

Rzut oka na krzyownic wiatrów objania najdokadniej te

wszystkie kierunki podug wyobrae narodu naszego pojmowane,
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i zrobi tu uwag , i wtenczas bd wyrasta nauki przyrodnicze

z gruntu niejako naszej ziemi, jeeli umiejtno pojmie powszedni

sposób zapatrywania si na natur, który jest zformuowany w jzyku.

My musimy tedy mówi w naszej krzyownicy wiatrów o

wielkim i maym wschodzie , o raaeni i wiclkiem poudniu , o ma-

ym i wielkim zachodzie , o guchej i maej pónocy , bo tym spo-

sobem widzenia rzeczy oznacza naród rónic zimowych i letnich

dni podug sonecznego uku nad poziomem. I owszem z tym spo-

sobem widzenia rzeczy i zapatrywania si na natur czy si

cay szereg wyobrae podziau doby i pór roku, a w kocu na-

zwanie caych okolic wiata w odniesieniu do poziomu. Ca stro-

n krzyownicy wiatrów od letniego wschodu do wielkiego zachodu

nazywa naród stron wiat czyli soneczn, a pomidzy wielkim

zachodem a wielkim wschodem od pónocy pooon stron na-

zywa ciemn, na opaku pooon; tem jednem ju tedy oznacze-

niem okrela rodzaj i natur ziemi , bo w ^sonecmym^^ rodzi

ziemia, soneczne ziemie suche, „«a opakii^ ziemia nawet dobra

nie tyle rodzajna, „na opaliu''^ mokrzada i zazwyczaj lasy. —
Podug tych samych wyobrae oznacza naród okolice wiata po-

dug wiatrów panujcych w pewnej porze roku : mówic : wiosenne

wiatry nastaj , letnie, jesienne, zimowe, oznacza ju tem samem

ich natur; tak si mówi: „wiatr oJdada^ przez pónoc lub

poudnie itd.

Przeniósszy krzyownic wiatrów na kart historycznego obszaru

Polski i osadziwszy j porodku tego obszaru , monaby kierunki

wiatrów oznaczy geograticznie tak, jak je po czci lud oznacza

mówic: „wiatr od stepów, od ruskiego opola, od poonin, od

gór czyli od Wgier, od Tatrów, od Szlzka, od Pomorza, od

Litwy, od Biaorusi". Z kadym z tych wiatrów czy lud do-

razu natur wiatru i zmiany, jakie wywiera na por roku, na

pogod lub sot.

Nasza krzyownica wiatrów* jest tedy tak narodow jak woslca i

wicej nauczajc pod wzgldem zjawisk natury, ni abstrakcyjne

oznaczenie koa astronomicznego na stopnie. Bo kiedy lud mówi

„Aviatr wieje od stepów", wie o tem, e to wiatr suchy i przy-

noszcy pogod, którego panowanie nasj^aje z wiosn; kiedy mó-

wi „wiatr wieje biaoruski" , to wic, e to czas najtszych mro-
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zów; kiedy mówi: ..wiatr od poonin", wie. e tym ciepym wiatrem

dociga tylko zboe w górach; kiedy mówi: „wiatr city wgierski"

,

wie, e to wiatr ciepy, który si deszczem Icoczy; wiatr od

Tatrów zapowiada powodzie na Wile , wiatr od górnego Szlzka

wilgo, to samo od redoiego i dolnego Szlzka soty, gdy jest

panujcym w czasie lata. wiatr od Pomorza zapowiada mgy i

mrad, ztd te nazywaj w caym kraju jesienn mrak „pomor-

ssczyzncf' . — Dotykam tu tylko z lekka tego przedmiotu, by

okaza tylko, jak wielkiej wagi jest ten sposób zapatrywania si

narodu naszego na natur, jak wielkim jest kluczem dla bada-

cza natury miejscowej.

Do opisowej geografii nie mona nawet u nas przystpi, nie

oznaczywszy wprzód okolic wiata podug sposobu oryentowania

si naszego narodu, o którym, jak mówi, wiadczy jzjk.

Ju przed 25ciu laty proponowaem, abymy, nie zadajc

gwatu jzykowi i Ayyobraeniom przyjtym w narodzie, przyjli

krzyownic wiatrów, podug której si kady czowiek w ziemi

naszej kieruje, yjcy wród natury i patrzcy okiem powszedniem

na pozorny rucli soca a rzeczywisty obrót kuli ziemskiej. Spo-

sób ten zapatrywania si na natur nie stoi zapewne w zgodzie

z systeraatem najwikszego badacza natury, jakiego Polska wydaa—
wychodzi to wszake na jedno, kiedy zaley tylko na dokadnem

oryeutowaniu si do okolic czyli stron wiata. I Woch mówic,

e wiatr grecki wieje, wie o tem, e to nie grecki, ale oznacza

tem powiedzeniem tylko dokadnie w kotlinie ródziemnego morza

kierunek citego wschodniego wiatru.

Równie kiedy lud mówi o maem i wielkiem poudniu , wie

o tem, i cite poudnie nie zmienia si w adnej porze roku,

i oznacza tem tylko godziny doby w czasie poudnia , to jest : je-

denast, dwunast i pierw^sz godzin , lub trzy kierunki poudnio-

wych wiatrów wiejcych od maego , caego i wielkiego poudnia.

Mówiem, e podzia doby na 24 godzin odpowiada 24em pro-

mieniom krzyowuicy wiatrów
;
jako oryentuje si lud we dnie po-

dug biegu soca, w nocy podug gwiazd i zorzy, odnoszc kad
godzin do pewnego punktu staego, pooonego nad poziomem.

I tak mówi np. : w czasie „niegasncej sorzy^' — „zorza

przechodzi pónoc" — „zorza przechyla si ku tuschodowr^—
Dziea W. Pola Tom VI.

15
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y^hdzie toifa" . — Ztd ma kada godzina w cigu doby na-

stpujca z kolei pewne nazwanie , a cay poziera dzieli sig na

4ry wiksze czci odnoszone do ranku
,

poudnia , wieczora i

nocy. Zmieniaj si nazwy tych godzin podug pór roku, du-
szego i krótszego dnia, zawsze jednak przychodzi tu rozróni

brzask , wit , dzie , zaranie , ranek , rano. — Rano koczy si

„poros^ew" , czem oznaczaj dziesit godzin przed poudniem,

mówic np. „na porosiu zerwa si wiatr, na porosiu bydo pa
przestaje, na porosiu spdzi deszcz ludzi z pola".

Dziesita godzina przed pondniem nazywa si „obiadem'*,

ieien&stdL „poJudekiem^' , dwunasta „puldniem" czyli ^^poludmem",

pierwsza po poudniu nazywa si „widkiem poudniem'" lub „od

poudnia^, druga „s poudnia", trzecia „jjopoudniu'^ , czwarta

nie ma wybitnej nazwy, górale nazywaj j „icag^, to jest, e
si dzie przewaa na niej, ale wybitn nazw ma ju godzina

pita, bo nazywaj j .,odwiec2er3'-\ szósta godzina, to ^zapad"^

lub „wieczór'-, siódma i ósma podug pory roku to „szary icie-

czór'^ , dziewita to „noc'^ , dziesita to „ónia\ jedenasta to

„pierwosp/'' , to jest godzina pierwszego snu, w czasie zimowych

nocy take „przdkami" zwana, dwunasta to ^póhioc", pierwsza

to „z pónocy'^, druga to „kury" , i podug duszej lub krótszej

nocy licz pianie „pienuszych, drugich i trzecich kuróiv"

;

stosownie do tego nazywa si godzina nastpna „dodniem„ albo

yjutrzni'^
,

poczeni znowu nastpuje „brzask, icit, dzie i

pierwszy ranek'' cz\\\ „zaranie"'. Wszystkie te nazwy odnosi

lud oryentujc si do poziomu we dnie , czy vi nocy, i uwaa
poziom za tarcz caego zegaru czyli jednej doby.

Nie jest tedy zupenie obojtn rzecz, y']%c w pewnym kraju

nie zna sposobu oryentowania si jego do okolic wiata, i jak

mówiem , nie wolno tego ignorowa umiejtnoci
,
podug czego

si cay naród kieruje i czemu wiadectwo jego jzyk daje.

Zadaniem tedy tych, co si u nas trudni nauk powszechnej

fizycznej geografii jest. aby wprowadzi jednostajno w oznaczeniu

stron czjli okolic wiata av duchu narodowym, inaczej bowiem

trudno przystpi do opisowej geografii, w której si wszystko

do tvch wvszvch wzgldów odnosi.
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Spis dziel glówiiiejszych

odnoszcych si w literaturze naszej do geografji Ziemi w.

Peregi-inacya abo pielgrzynowanie do Ziemi witej JO. Pana Mikoaja

Krzyszt. Radziwia przez X. Tom. Tretera kustosza Warm. j-
zykiem aciskim napisana i wydana przez X. Andr. Wargockie-

go na polski przeoona. W Krakowie u Szedla. 4to. Ifi83.

Opisanie miast Jeruzalem i Bethleem, tudzie okolic i miejsc witych.

Z najlepszych autorów podróy i^rze. na jzyk polski J. 6. 12mo

Warszawa 1833.

Pielgrzymka do Ziemi witej odprawiona przez X. Hoowiskiego.

Tomów 5. 8vo. Wilno 1834.

Drohojowski, X. Józef. Pielgrzymka do Ziemi witej, Egiptu, nie-

których wschodnich i poudniowych krajów, odbyta w latach

1788 — 1791, pobono-ciekawej publicznoci ofiarowana. 8vo.

Warszawa 1836.

Geramb, X. M. J. Pielgrzymka do Jerozolimy i na gór Synai roku

1831 , 1832 i 1833 odbyta, tómaczona z niem. przez X. Ant.

Stabika. Tom I. zeszyt I 16to Racibórz 1847.

Ks. Mansweta Aulich Dziennik dwunastoletniej misji apostolskiej na

Wschodzie, w trzech tomach. Kraków 1850.

Podró na Wschód przez Maurycego Manna. Kraków 1854. 8vo. To-

mów trzy.

Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi witej w r. 1859 odbytej , na-

pisa xidz Felix Gondek pleban z Krzyanówki. 8vo. Kraków

1862 str. 268.



^^ skad wyszej religijnej instrukcyi wchodzi take kurs geo-

graji Ziemi witej. Z obowizku tedy piejako , trudnic si

umiejtnoci geografji, wydaj t ksik, która uzupeni dla

modziey lvurs nauk religijnych. Wylcadajc przoz dwa kursy

w uniwersytecie Jagielloskim geografj Palestyny i Syryi , zasto-

sowaem wykady moje gównie do potrzeby modziey, powica-

jcej si duchownemu stanowi. Ztd jest w niniejszej ksice

punktem wyjcia i denia Pismo w. i i)rzel<onanie religijne, gdy

w powszechnoci w pismach moich geograficznych i wykadach

wzgldem gównym w zapatrywaniu si na pr/odmiot byo stano-

wisko natury.

Powszechna, fizyczna i porównawcza geografja jest umiejtnem

zjednoczeniem pojedynczych nauk przyrodniczych na polu rzeczy-

wistoci. Od tego stanowiska nie odstpiem wprawdzie i w tej

lvsice i staraem si okaza
,
jaki wpyw natura wywara i tu

na dzieje. Wszake gdy waciwym celem moim byo zastosowa

t ksik do potrzeby religijnej instrukcyi, w pisaniu miaem

gównie Pismo w. na widoku i gównie z tego czerpaem róda.

Z td te przytoczyem i teksta, na których si wspiera opis,

przekonawszy si
,
jak czsto faszywie cytowane bywaj nawet

w naukowych ksikach i e nie atwo jest dla modego wieku

odszukiwa w ksigach Pisma w. zacytowane miejsca.

Od dawna starano si u nas upowszechnia wiadomoci o

Ziemi ^witej tak w starszej literaturze naszej . jak i w najnow-

szej. Wysoce cenione posiadamy pod tym wzgldem dziea, wiad-



czce tak o pobonoci polskich pielgrzymów, jako te o politycznym

rozumie w zapatrywaniu si na stosunki Wschodu. S. to prace

czynice zaszczyt literaturze naszej i narodowi. Mona je z za-

jciem i zbudowaniem czyta, podziwia talent pisarzy, pobono

pielgi'zymów i bystro w odkryciu politycznych widoków. Ja

w niniejszj ksice podrcznej miaem tylko cel przyby w po-

moc religijnej instrukcyi i z tego stanowiska pragnbym, aby t
ksik duchowni i nauczyciele podjli.

Pisaem we Lwowie 28. Padziernika 1862.

AUTOR.
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GEOGRAFJA ZIEJU WITEJ.

G.eografja Ziemi witej opisuje kraje pisma w., to jest,

ziemie i narody, o którycli si rzecz wiedzie, lub wzmianka jest

uczyniona, w ksigach starego i nowego zakonu.

Gównie jest zadaniem wywiecenie przeszoci „wyli ran ego

udu," w litórym si od wieków przecliowaa ,,wiara w jedy-

nego Boga", w którym prorocy przepowiedzieli przyjcie „Me-

sjasza " z którego wyszed „Zbawiciel wiata."

Geografja Ziemi witej obejmuje przeto w obszerniej-

szem znaczeniu „kraje pisma w.". w cilejszem za „ziemi
wybranego ludu", a mianowicie:

1. Opis tój ziemi pod wzgldem natury;

2. Opis ludu wybranego pod wzgldem jego pochodzenia,

powinowactwa i stosunku do obcych narodów, a vf kocu

3. Dzieje wybranego Uidn z odniesieniem do karty pod

wzgldem granic, politycznych podziaów i losów, tudzie wanych

stanowisk historycznycli , które ten naród w przecigu dziejów

przechodzi lub zajmowa z kolei , co wszake ju nie naley do

wykadu katedry naszej.

Obszar Ziemi witej.

Jak dwojakie s ksigi starego zakonu i nowego zakonu, tak

te obejmuje geogratja Ziemi w. dwa obszary.

Do obszaru krain pisma w. s t a r e g o z a k u n u naley

w najszerszym znaczeniu w Azyi cay jDas ziemi od Chaldei i

Mezopotamji poczwszy, po nad ródziemnem morzem i Jordanem
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pooonej , wraz z pówyspem Synai ; w Afryce za dolny Egipt

czyli „ziemia niewoli."

W cilejszem znaczeniu naley do obszaru krain starego

przymierza waciwa „obiecana ziemia", t. j. wszystek kraj

„od Dan do Bezzaby", czyli od gór Libanu wzdu ródziem-

nego morza i Jordanu pooony a po poudniowe wybrzea

morza Martwego, po potok Egipski i pustyni Sur, na pówyspie

Synai.

Obszar krain pisma vv. nowego zakonu obejmuje w ci-

lejszem znaczeniu wszystelc kraj ydowski w Azyi, i drogi Pana

Jezusa Chrystusa po Ziemi w., rozpoczte chrztem w Jordanie,

a zakoczone krzyow mierci na Golgocie i wniebowstpieniem

Jego na górze Oliwnej.

W obszerniejszem znaczeniu nale do tego obszaru kraje

„Dziejów apostolskich", a wic
,

prócz ydowskiej ziemi

w Azyi , Maa Azya , dolny Egipt w Afryce , Grecya i Italia

w Europie a po Rzym
,
jako stolic widomej gowy kocioa.

W najobszerniejszem znaczeniu mona w kocu iwliczy do

tego obszaru morskie i ldowe szlaki siedmiu wypraw kz'zyowych

ju w czasie wojujcego kocioa w wiekach rednich, któremi

si przebierali chrzecijanie dla zdobycia w Ziemi w., osiadej

przez pogan, grobu Zbawiciela Pana.

W trzech tedy rónych historycznych epokach nabiera Ziemia

wita w dziejach wiata wagi dla caego rodu ludzkiego:

1. W czasach starego zakonu, gdzie bja tAvierdz wiary

w jedynego Boga, ojczyzn proroków i duchem boym natchni-

tych mów
,

przez których usta Pan przemawia do wybranego

ludu.

2. Za ycia Zhawiciela Pana i czasu i)rawd , objawionych

przez sowa, cuda, mier i zmartwychwstanie Jego, gdzie si

dopenio dzieo odkupienia rodu ludzkiego , do którego okresu

take pierwotne dzieje kocioa nale, czyli dzieje apostolskie.

3. Za czasów wojen krzj^owych , za czasów wojujcego

kocioa rzymskiego
,

gdzie si wiat chrzecijaski pielgrzymk

wyprawi do grobu Zbawiciela swego, nabiera Ziemia w. po raz

trzeci wielkiego znaczenia, bo duchem chrzecijaskiego powi-
cenia umocni, si wiat w wierze, i wojny krzyowe liyy prób,
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z której wyszli wielcy mowie rzymskiego kociala, z której

chrzecijaska Europa odrodzon wysza.

Do tych tedy trzech okresów w dziejach wiata oduosi si

gównie Geogratja Ziemi w. , i objanienie tych trzech epok histo-

rycznych jest gównie jej zadaniem.

Nazwa Ziemi w. w rónycli czasiech.

Do najstarszych poda rodu ludzkiego nale podania wybra-

nego ludu zamieszkaego w Ziemi w., z przejrzenia Boego od

czasów patryarchy Abrahama. Ziemia ta tedy przybiera róne

nazwiska ze zmian historycznych losów i w przecigu wieków.

Najstarsza nazwa Ziemi w. jest „Ziemia Chana a n" ';,

tak nazwana od Chanaana, czwartego syna Chamowego, po potopie

przez Chananejskie rody osiada, przed przyjciem do niej patry-

archy Abrahama z po za Eufratu rzeki. Rozcigaa si ona od

gór Libanu po puszcz Synai z pónocy ku poudniowi, na zacho-

dzie byo jej granic morze ródziemne, na wscliodzie dolina

rzeki Jordanu.

Siedziby Filistynów -) i r^enicyan •') nad morzem policz pismo

') I Mojz. XI. 31. Wzi tedy Thare Abrama, syna swego i Lota,

syna Aronowego, wnuka swego i S;'.rai niewiastky swoje, ong
Abrama syna swego, i wywiód je z Ur Chaldejczyków, aby szli

do ziemi Chananejskiej i przyszli a do Harana i mieszkali tam.

II. Moj. XVI. 35. A synowie Izraelowie iedli mann 40 lat, a
weszli do ziemi mieszkalnej. Tym pokarmem ywieni s, a przy-

szli do granic ziemi Chananejskiej. IV. Mojz. XXXIII. 51. Przy-

ka synom Izraelowym , a mów do nich : Gdy si<j przeprawicie

przez Jordan, wszedszy do ziemi Chananejskiej. Jo:;. V. 12.

I przestaa manna, skoro poczli je zboe ziemi , ani uywali

wicej synowie Izraelowi onego pokarmu, ale jedli ze zboa ziemi

Chananejskiej roku tego.

-) Sofon, II. 5. Biada, którzy mieszkacie na sznurze morskim, na-

rodzie wytracajcy : Sowo Paskie na was Chanaanie ziemio

Philistyska, i wytrc ci tak, i nie bdzie obywatela.

^) Izaj. XXIII. 11. Rk sw wycign na morze, zatrwoy kró-

lewstwa, Pan rozkaza przeciw Chanaan, aby star mocarze jego.

Met. XV. 21. 22. A wyszedszy Jezus ztaratd odszed w strony

Tyru i Sydonu — A oto niewiasta Chananejska wyszedszy
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w. take jeszcze do ziemi Chanaanejskiej , a po za Jordanem na

AYscliodzie pooona- kraj zwano równoczenie „Gal a ad" ^).

Jako kraj wiary w jednego Boga nazywa take Mojesz krain

Chanaan „Ziemi Jehowy" , za nim poszed psalmista i prorok

Izajasz ^).

„Ziemia HoLraj skt^" ''j zwan, jest Ziemia w. od He-

bera ")
,
praprawnnka Noego, a naddziada Abraliamowego. Nazwa

ta oznacza „przychodnia" z ziemi obcej do Chanaanejskiej,

jako przyby Abraham *) z za Eufratn z Haran do tej ziemi.

Nazwa ta traci si po powrocie Hebrejczyków z Egiptu , a

miejsce jej zajmuje „Ziemia Izrael, Izraelska i Izra-

el owa" ^). Ta bywa w dwojakiem brana znaczeniu: raz jako

z onycli krajów zawoaa, mówic mu: Zmiuj si iiademii panie,

synu Dawidów: córk racj srodze diabe morduje.

*) Jon. XXII. 9. 25. 32. I wrócili si i poszli synowie Ruben

i synowie Gad i pó pokolenia Mauasse od synów Izraelowych

z Sio, które loy w Chanaan; aby weszli do Galaad, ziemie

osiadoci syojej , któr otrzymali wedle rozkazania Paskiego

przez rk Mojesza. Granice pooy l^an midzy nami i wami,

a sj^nowie Ruben i synowie Gad, Jordan rzek, a pizeto nie

macie czci w Panie. I wróci si z ksity od synów Ruben

i Gad z ziemie Galaad z granic Chanaanejskich do synów Izrae-

lowych, i da im spraw.
'') III. Mojz. XXV. 23. Ziemia te nie lidzie przedana na wieki,

bo moja jest, a wycie przechodniowie i kmiecie moi. Psal.

LXXXV. 2. Ubogosawie Panie ziemi Twoj: przywrócie

pojmanie Jakób. Izaj. VIII. 8. I bdzie wycignienie skrzyde

jego napeniajc szeroko ziemi Twojej o! Emanuelu.
**) I Mojz. XL. 1.5. Bo kradzie wzito mi z ziemie Hebrajskiej,

a tu mi do tego dou niewinnie wsadzono.

") I Mo]z. XI. 14. Sale za trzydzieci lat, i zrodzi Hobera.

*j I Mojz. XIV. 13. A oto jeden, który by uszed, oznajmi Abra-

mów! Hebreowi , który mieszka w dolinie Mambrego Amorrej-

czyka, brata Eschol i brata Aner— ci bowiem uczynili byli przy-

mierze z Abramem.
'') I. Król. XIII. 19. Ale kowal nie znajdowa si we wszystkiej

ziemi Izraelskiej. Ezech. VII. 2. A ty synu c/owieczy, to mówi
Pan Bóg ziemi Izraelowej : Koniec przyszed

,
przyszed koniec

na cztery strony ziemie. Mat. II. 20. Wsta a weinij dziecitko

i matk jego, a id do ziemie Izraelskiej.
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kraj wszystek, który zdobyli i zajmowali Izraelici po wytpieniu

w nim Chanaaiiskich rodów, to znowu jako królestwo Izraelskie '"),

do którego dziesi naleao .Takóbowych pokole po podziale

Dawidowego pastwa na Izrael i Jud. Nazwa Izraelu jest szcze-

gólniej w uywaniu a po czasy Babiloskiej niewoli.

Patryarcha Jakób otrzyma nazw Izrael *'), i ta przesza

na jego potomstwo. Izrael znaczy „mocny przed Bogiem" , a ziemia

Chanaaska bya „ziemi obietnic Paskicb'', któr Bóg

pod przysig obieca Abrahamowi, Izaakowi i JakóJjowi '-).

Nazwa „Ziemi Obiecanej „ '^) miaa szczególniej wówczas

wysokie znaczenie, gdy Hebreowie powracali z Egiptu dla wzicia

w posiado ziemi bogosawiestwa Boego, gdy si po puszczy

bkali , a jako synowie Izraela , czyli „mocnego p r z e d P a-

nem", wyprze z niej mieli Chanaanejskie ludy.

„Juda, Judea" ^^) nazywa si w pimie naprzód dzielnica

pokolenia Judy, nastpnie za po podziale Dawidowego pastwa

nosi t nazw królestwo z dwóch zoone pokole (Benjamin i Judy),

które wierne podaniom narodu
,
potomków Dawidowych zachowao

'") Ezech. XXVII. 17. Juda i ziemia Izrael, oni kupcy twoi, psze-

nic przedniejsz, balsam i miód, i oliw i resin wykadali na

jarmarkach twoich.

") I MojL XXXII. 28. A ou rzek: adua miar nie bdzie nazwane

imi twoje Jakób, ale Izrael: bo jeli przeciw Bogu by mocnym,

daleko wicej przeciw ludziom przemoesz.
'-) I Moj. XV. 18. Onego dnia uczyni Pan przymierze z Abramem

mówic : Nasieniu twemu dam t ziemi od rzeki Egipskiej a
do rzeki wielkiej Eufrates. — L. 23. Którego rzeczy, gdy przeszy,

rzek braci swej: Po mierci mojej Bóg was nawiedzi, i uczyni,

e wynidziecie z ziemi tej, do ziemie, któr przysig Abrahamowi,

Izaakowi i Jakóbowi. IV. Mojz. XXXII. 11. Jeli ogldaj ludzie

ci, którzy wyszli z Egiptu ode dwudziestu lat i wyej, ziemi,

któr pod przysig obieca Abrahamowi, Izaakowi, Jakóbowi,

i nie cheieli i za mn. V. Mojz. XXXIV. 4. I rzek Pan do

niego: Ta jest ziemia, o którm przysig Abrahamowi.
'^) Zyd. XI. 9. Wiar przeprowadzi si do ziemi obiecanej, jako

do cudzej , mieszkajc w namiociech z Izaakiem i Jakóbem, spól-

nj-mi dziedzicami teje obietnicy.

'*) Mat. XIX. 1. A stao si, gdy dokoczy Jezus tych mów, od-

szed z Galilei , i przyszed na granice Judzkie za Jordan.
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ua tronie. Po powrocie z niewoli babiloskiej nazywa si cay

kraj „Juda", nie przeto, e pokolenie Judy samo powrócio, lecz

przeto, e Juda moc bogosawiestwa Jakóba mia by gow
swej braci '^). Za czasów Chrystusa zwaa si jedna z czterech

prowincyi „Judea" w tych samych prawie granicach, w którycli

mieszkay pokolenia Benjamin i Juda.

Pokolenie Judy szo w bojach zawsze przodem, i ztd bya

ta nazwa tak zaszczytna jak Izraela. Po upadku politycznym pastw

dano nazw „Judy" rozbitkom caego narodu, ztd poszli Judaei,

a po naszemu ydzi.

„Palestyny" ^*^) nazwa obejmowaa pierwotnie tylko jedn

cz ziemi Chanaancjskiej przez Filistynów (Pileset) osiad; wszake

e ta cz graniczya z morzem rodziemnem, a ztd wicej

miaa stycznoci z postronnemi narodami , rozcignito j póniej

na wszystkie kraje na zachód od Jordanu pooone od gór Libanu

po pustynio Synai.

.Nie jest to nazwa pisma, lecz wieckich pisarzy greckich,

rzymskich, redniowiecznych Chrzecijan i Mahometanów.

„Syr
j
- Palestyn" nazywaj oni Ziemi w., a niekiedy

wprost tylko „Syrj" lub „Palestyn". Za czasów Chrystusa

skadaa si Palestyna z czterech prowincyi , tj. Galilei, S a m a r y i

i Judei na zachodzie Jordanu, i z Perei pooonej na wscho-

dzie od tej rzeki , czyli po lewym jej brzegu ; ztd te posza

take nazwa „Przed- i Za-Jordano wych krain", „Przed-

i Za-J o r d a n o w e j Palestyny".

Nazwa w kocu „Ziemi witej", lubo nie jest w starym

zakonie obc
, (bo ksiga Mdroci , Zacharjasz i ksigi Macha-

''^) I. ^[oj. XLIX. o. Judo, ciebie chwali bgd bracia twoi, ka-

nia ci si b§d synowie Ojca twego. I. Parul. V. 2. Lecz Ju-

das, który by najmocniejszy midzy braci, sw^.^, z plemienia

jego ksita si rodziy: ale pierworodztwo poczytane byo
Józefowi.

^^) Izaj. XIV. '21>. Nie wesel si ty wszystka ziemio Filistyska,

e zamana jest rózga tego, który ci bil: bo z korzenia wo-
wego wynijdzie bazyliszek, a nasienie jego poerajce ptaka,



ZIEMI WITEJ. 237

beiiszów *') mówi, o „Ziemi w., Ziemi Powiconej")
odnosi si gównie do ojczyzny Zbawiciela Pana, i ma najwysze

znaczenie swoje dla caego chrzecijaskiego wiata. W nij bo-

wiem „sowo ciaem si stao i mieszkao midzy nami", a dzieo

odkupienia rodu ludzkiego wyszo z niej na wiat. Ztd te nosi

dzi nazw Ziemi witej dawniejsza ziemia Chanaa-
nejska, ziemia Jehowy, ziemia Hebreów, ziemia Izra-

ela i Judy, ziemia obietnic Paiiskich i historycznej

Palestyny.

Sposób oryentowania si w Ziemi witej.

Ju nazwa Ziemi w. , która w rónych czasiech rón bywaa

,

okazuje, e si jej mieszkance lub przybysze rónie zapatrywali

na ni , mianowicie za pod wzgldem „stron czyli okolic

wiata", tudzie „pomiarów przestrzeni i czasu".

Sposób oryentowania si starozakonnych by w Ziemi witej

od wieków nastpujcy: twarz stawali do wschodu soca, i to

bya „przednia strona czyli wschód", za plecyma leaa

„tylnia strona czyli zachód", — „praw stron" zwali

„poudnie", a „lew stron" „pónoc".

W tera te znaczeniu wypada bra odnoszce si miejsca w pi-

mie w. do okolic czyli stron wiata. I tak le kraje za Jor-

danem pooone z przodu, t. j. na wschodzie *^). morze

'") Es. mdr. XII. o. On bowiem zstaradawne mieszkacy w Ziemi

witej Twojej, które mia w nienawici. — Zachar. II. 12. I po-

sie Pan Jud, dzia swój w ziemi powiconej: i obierze jeszcze

Jeruzalem. II. Macliab. I. 7. Za królowania Demetrjusza roku

setnego szedziesitego i dziewitego, my ydowie pisalimy do

was w utrapieniu i gwacie, który przypad na nas po lata, jako
odstpi Jason od ziemie witej i od królestwa.

^') I. Mojz, XXV. 18. A mieszka (Ismael) od He wili a do Sur,

która ley naprzeciwko Egiptowi wchodzcym do Assyryi. Y. Moji.

XXXII. 49. Wstp na t gór Abarim, (to jest przejcia j na

gór Nebo, która jest w ziemi Moabskiej przeciw Jerychu: a

ogldaj ziemi Chananejsk, któr ja dam synom Izraelowym

odzierze j, i umrzyj na górze.
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ródziemne, Tylnem morzem zwane, z tyu t. j, na zachodzie ''),

Egipt w prawej stronie, t. j. na poudniu. Tak mówi Iza-

jasz -"): „Brzemi byda poudniowego w ziemi utrapienia i

ucisliu", t. j. w Egipcie. — „Pan ci strzee, pan obrona twoja:

po prawej rce twojej" -*), t. j. cie od sonecznej strony po

prawej rce od poudnia. A góry Libanu czyli Hermon le
w lewej stronie t. j. na pónoc, to kraje Damaszku, Eufratu,

Babilonu -).

Wytómaczenia potrzebuje take wyraenie „i w gór"
{dru^uivHv) , lub te „i na dó" (y.uTaiia{vaiv). Pónoc Ziemi

w. przyparta o góry Libanu ley wyej od poudnia, z gór

Libanu pynie .Jordan na poudnie do Martwego morza: „i
z góry" znaczyo tedy i za biegiem Jordanu, lub do Egiptu

w dó na poudnie '^^)\ „i w gór" znaczyo i z pou-

dnia ku pónocy dolin Jordanu, od pustyni Sur ku Ziemi w.
lub ku górom Libanu '^^). Tak te nazywaj si „górne strony"

w pimie te, co kn pónocy le '^^).

") Sdz. XYl\\. 12. A szedszy pooyli sig w Kariathiarim Judz-

kiern : które miejse od onego czasu Obóz Dan imig wzio : a

jest za Kariathiarim. V. Mojz. XI. 24. Od puszczy i od Libanu,

od rzeki wielkiej Eufratesa a do morza Zachodniego bgd, gra-

nice wasze.

^») Izaj. XXX. G.

'') Psalm CXX. 5.

^-)
I. Mojz. XIV. 15. A rozdzieliwszy towarzysze, przypad (Abram)

na nie w nocy: i porazi je, wgoni je a do Hoby, która jest po

lewej stronie Damaszku. Joz. XIX. 27. I wychodzi (granica

synów Aser) po lewej stronie Kabul.

'") I Mojz. XII. 10. Sta si potem gód w ziemi , i stpi Abram
do Egiptu, aby tam gociem by, ciki bowiem byl gód w ziemi.

Dziej. Apos. XXI. 10. A gdymy tam przez niemao dni mie-

szkali, nadszed z Judzkiej ziemi prorok niektóry imieniem

Agabus.

'^') 1. Mojz. XLV. 2.5. Którzy wyjechawszy z Egiptu, przyszli do

ziemi Chanaanejskiej do ojca swego Jakóba. Jan. V. T. Byo po-

tem wito ydowskie, i wstpi Jezus do Jeruzalem.

-'") Dziej. Apos. XIX. 1. I stao si, gdy Apollo by w Koryncie, i
Pawe schodziwszy górue strony, przyszed do Ephezu.
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Pomiary przestrzeni w Ziemi witej.

Co do „pomiar ó w przestrzeni " w Ziemi witej jest

podug natury tych krain najstarszy sposób liczenia na „dnie

podróy" czyli na „dnie drogi". Tak liczy Mojesz -^), i

ta rachuba przechowaa si po dzi dzie na Wschodzie.

Przestrze „dnia drogi" bdzie jednak rón, podug tego,

czy si podró odbywa na wielbdzie , na koniu , na mule , lub

w kocu pieszo. Na dzie drogi liczy si w przeciciu siedm

godzin podróy.

Godzina drogi na wielbdzie i^ 2 geogr. milom.

„ „ „ koniu lub mule im 1 „ „

„ pieszo = V„ „

Na stopie geogr. liczy si jednak pospolicie 25 godzin

podróy.

Póniej za greckich czasów mierzono w Ziemi w. przesti'ze

„na stadia" czyli wojskowe „staje" -*). Stadium jedno

zr: 125 krokom czyli blisko 100 sniom wied. rr: 625 stop.

rzym. zz 600 stop. grec. zi 570 stop. i 3 calom miary parys-

kiej. — Staj 40 zz 1 geogr. mili , a 600 staj zz 1 stopie.

'^'') I. Moj. XXX. 36. I uczyni (Laban) plac drogi na trzy dni

midzy sob a midzy ziciem, który pas inne trzody jego.

II. Moj. III. 18. I posuchaj gosu Twego i wnidziesz ty, i star-

szy Izraelscy do króla Egipskiego, i rzeczesz do niego: Pan Bóg
Hebrajczyków wezwa nas: pójdziemy w drog trzech dni na

puszcz , abymy ofiary czynili Panu Bogu naszemu. V. 3.

I rzekli: Bóg Hebrajczyków wezwa nas, al;ymy szli trzy dni

drogi na puszcz, i ofiarowali Panu Bogu naszemu: by snad
nie przyszed na nas mór albo miecz. Y. Mojz. I. 2. Jedenacie

od Horeb przez drog góry Seir a do Kadesborne.

^') uk. XXIV. 13. A oto dwa z nich tego dnia szli do miasteczka,

które byo na szedziesit stajów od Jeruzalem, którego imi
Emaus. Jan. VI. 19. Gdy tedy odpynli jakoby na dwadziecia

i pi albo na trzydzieci stajów, ujrzeli Jezusa chodzcego po

morzu, a przyljliajcego si ku odzi, i ulkli si. Objaw. XXI.

16. A miasto na cztery wgy pooone jest, a dugo jego

tak wielka jest, jako i szeroko. I mierzy miasto trzcin zot
na dwanacie tysicy stajów: a dugo i wysoko i szeroko
jego jednakie s.
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Za czasów Chrystusa Pana, za czasów rzymskich mierzono

l)rzestrze na mile -^). Mila rzymska zi 1000 krok. ^ 5000

rzym. stop. irr 8 staj. := 4800 grec. stop. rz:
'/s

geogr. mili.

Rzymskich raili 75 iz 1".

Jest jeszcze inna rachuba przestrzeni w Dziejach apostolskich

wspomniana „droga Sabatu" -^) , t. j. pewna przestrze, po

za któr nie wolno bjio si oddala Izraelitom z mieszka ich

w czasie sabatu.

Na puszczy wynosia ta przestrze od koca obozu a do

przybytku tam i na powrót blizko 666 sni t. j. 6 — 7 staj.

Podzia czasu, dni i tygodni.

„Podzia czasu" siga w Ziemi w. najodleglejszej staro-

ytnoci, pierwszy bowiem lad rachuby na tygodnie znajduje si

w dziejach stworzenia wiata i potopu ^°).

Poczynano liczb w tygodniu od naszej niedzieli, a koczono

j sabatem (sobot) czyli dniem odpoczynku podug dziejów

stworzenia ^'). Dnie pojedyncze w tygodniu nie miay poczt-

kowo nazw waciwych, oznaczano je tylko podug nastpstwa

-*) Mat. V. 41. A ktokolwiek hy ci przymusza na jedn mile, id
z nim i drugie dwie.

^3) II. Mojz. XVI. 29. Patrzcie, i Pan da wam Szabat, i przeto

w dzie szósty da! wam pokarm dwojaki : kady niech mieszka

sam u siebie, aden niech nie wychodzi z miejsca swego dnia

siódmego. Dziej. Apos. I. 12. Tedy si wrócili do Jeruzalem od

góry, którij, zowi. Oliwn: która jest blisko Jeruzalem, majc
drog szRbatu.

^'') I. Mojz. II. 2. I dokona Bóg w dzie siódmy dzieo swoje, które

uczyni i odpoczywa w dzie siódmy od wszelkiego dziea, które

sprawi. VII. 4. 10. Jeszcze bowiem, a po siedmiu dniach

spuszcz deszcz na ziemi przez czterdzieci dni, czterdzieci

nocy: i wygadz z ziemie wszelde stworzenie, którem uczyni.

A gdy mino siedm dni, wody potopu wylay po ziemi. Vin.

10. A poczekawszy jeszcze siedm dni drugie , powtóre wj'puci

gobic z liorabiii.

'^') III. Mojz. XXV. 2. Mów synom Izraelowym, i rzeczesz do nich:

Gdy wnijdziecie do ziemie, któr, ja wam dam, sobotuj Sobot

Panu.
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1

liczbami i mówiono : pierwszego dnia sabatu , drugiego , ti"ze-

ciego itd. •*-).

Dzie nowy poczyna si równo ze zachodem soca, tali e
jedn dob wynosia noc ze dniem razem •'^).

Podzia dnia ua godziny nie by pocztkowo znany, lecz noc

dzielono ua strae czyli wigilje Lewitów, którzy si pierwotnie

zmieniali na straach przy przybytku Paskim, a nastpnie

w wityni.

Noc dzielono pierwiastkowo na trzy , nastpnie za na cztery

strae.

Pierwsza stra (n''iOU'S 2;S"i, iuitium vigiliarum) pierwiastko-

wego podziau poczynaa si o zachodzie soca i trwaa do

pónocy ^^), Druga od pónocy do pierwszych kurów, i zwaa

si redni (n:OTI~ iTiiCfi^K, vigiliae mediae) ''^j. Trzecia

od pierw'szych kurów do wschodu soca, i zwala si stra
zarann •^*') {'\p2n n'i2irx, vigiiae matutinae).

'-) Mar. XV. 9. A wstawszy raniuczko pierw'szego dnia szabatu,

ukaza si najprzód Maryi Magdalenie : z której by wyrzuci

siedmiu czai'tó\v. uk. XXIV. 1. A pierwszego dnia szabatów

bardzo rano przyszy do grobu, niosc maci, które byy nago-

towaly. Jan. XX. 1. 19. A pierwszego dnia po szabacie Marya

Magdalena przysza rano, gdy jeszcze byo ciemno do grobu:

i ujrzaa kamie odwalony od grobu. Gdy tedy by wieczór dnia

onego, pierwszego po szabacie, a drzwi byy zamknione, kdy
uczniowie byli zgromadzeni dla bojani ydów, przyszed Jezus

i stan w porodku, i rzek im: Pokój wam.

.
^^) III. Moj. XXIII. 32. Siabat odpoczynienia jest, i bdziecie trapi

dusze wasze dziewitego dnia miesica. Od wieczora do wieczora

wici bdziecie wita wasze.

^*) Jerem. Thren. II, 19. Wstaa, chwal w nocy na pocztku stray,

wylej jako wodg serce twe 'przed obliczem Paskiem: podnie

ku niemu rce twoje dla dusze dziatek twych , które omdlay

od godu na rogach wszech ulic.

'"'j ScZz. VII. 19. I wszed Gedeon i trzysta mów-, • którzy byli

z nim, w cz obozu, gdy si zaczynaa stra pónocna, a po-

budziwszy stróe, jli trbi w trby i tuc jcdn o drug Hasze.

^^) 11. Moj. XIV. 34. I ju bya, stra zaranna przysza, ali oto

wejrzawszy Pan na wojsko Egipcyanów przez sup ognia i oboku,

pobi wojska ich. — I. Król. XI. U. i stao, si gdy dzie ju-

Dziea W. l'ola. Tom. VI.
^^^^
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Gdy pocztkowo zegarów nie znano, stosowano si w podziale

czasu do gwiazd, a ztd hyla znajomo gwiazd Lewitom

potrzebna.

Za czasów Chrystusa dzielono ju noc na cztery strae '"),

Podzia ton zosta prawdopodobnie od Rzymian przyjty.

Pierwsza stra poczynaa si tu od wieczora i trwaa,

póki noc ju nie zapada, przeto od 6 — 9 godziny; druga od

poczcia nocy do pónocy, wic od 9 — 12: trzecia od pónocy

do pierwszych kurów, wic od 12 — 3; czwarta w kocu od

pirwszych kurów do rana •'^). (Podug tego te miay w aci-

skim swe nazwy: vespera, conticinium, media uox , intempestum,

gallicinium, diluculumj.

Za tyche czasów dzielono ju i dzie na cztery wielkie

godziny, z których kada dzielia si znowu na trzy krótsze, tak

wic mia kady dzie od rana do wieczora godzin 12. ^^)

Dzie wszake by dwojaki: podug zakonu trwa

od wieczora do wieczora, podug natury od wschodu do

zachodu soca.

Dzie naturalny dzieli si przed niewol babilosk na

6 nierównych czci, który to podzia przechowa si po dzi

dzie u Arabów.

P i r w s z a cz, „zaraniem" ("nE', aurora, cropusculum)

trzejszy przyszed, rozszykowa Sani lud na trzyczc.ci: i "wytar-

gn] wporód obozu w stra rann, i porazi Ammonitczyki, a
si dzie zagna; a ostatek si rozpierzchnie}^ tak e si nie zo-

stao z nich dwa pospou.

") Mar. XIII. 35. Czujcie tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu
przyjdzie; z wicczorali , albo w pónocy, albo gdy kury piej,

albo z poranku.

*) Mat. XIV. 2.5. Lecz czwartej stray uocuej poszed do nich

chodzc po morzu. Mar. VI. 48. A widzc je mordujce si

wiosy robic, (l)o im by wiatr przeciwny) a okoo czwartej

stray nocnej, przyszed do nich cliodzc po morzu: i chcia

je min.
^) Jan XI. 9. Odpowiedzia Jezus: Azali nie dwanacie godzin jest

dnia? Jeii kto chodzi we dnie, nie obrazi si, bo widzi wiato
tego wiata.
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zwaua, trwaa od witu do wschodu !?loi'ua ^"), i dzielia si jesz-

cze na dwie czci, na „brzaslc" od wschodu, i zupene ,,0 dnie-

nie" od zachodu.

U ruga cz, „raulciem"' {'pz , inane) zwana, poczynaa

si ze wscliodem soca i trwaa do zupenego oschuicia rosy.

Trzecia cz, ,,sliwarem dnia" (arn cn , calor diei)

zwana, litóry si w Ziemi w. okoo 9-tej poczyna godziny, trwaa

do poudnia ^').

C z w a r t a cz, „poudni e ni " (

C" "~ * n^u-idies j zwana,

trwaa od 12 — 2-ej.

Pita cz bya „wiatrliiem z poudnia" (ci\" ni"l,

ventus diei) zwana , Ictóry zwyjcle liillia godzin przed zachodem

soca wia poczyna , a a do wieczora w ieje *-).

Szósta (;z bya ,,w iecz oreni" (D"'3"i''j zwana, gdy

soce zaszo w- uieszpór, i dzielia si znowu na zapadanie rarolu

i ciemnoci, czyli na „mrok" i na ^m".
Podzia dnia na godziny znany jest dopiero w czasie

babiloskiej niewoli, po raz pierwszy wspomniany w ksigach

Daniela proroka "^^)
, by trojaki

:

Najprzód podug gnomonów, wskazujcych tylko poudnie,

nastpnie podug z e g a r ów s 1 o n e c z u y c h , które za liróla Eze-

*") Psalm. XXII. 1. Naliouiec za priiyjgcie poranne
,
psalm Dawidowy.

Mar. XVI. 2. A bardzo rano pierwszego dnia z szabatów przy-

szy do grobu: gdy ju weszo soce.
^') I. Mojz. XYIII. 1. I ukaza mu (Abrahamowi) sie Pan w dolinie

Mambre, siedz<'erau we drzwiach iiainiotu swego w samo gorco
dniowe.

'-j I. Moj. 111. s. A gdy uslyS/iyoic; glus Pana Boga, przechodzcego

sic po raju na wiatrku z poudnia, skry si Adam i ona jego

od oblicza Pana Boga midzy drzewa rajskie.

") Daniel III. H. 15. A ktoby upadiszy nie pokoni! si, ten teje

godziny bdzie wrzucou w piec ognia paajcego: przeto jelicie

gotowi, którejkolwiek godziny usyszycie gos trby, piszczaki,

cytry, tletai i hariy, i symplioualu, i wszelakiej muzyki, pa-

dnijcie i pokocie si bawanowi, którym uczyni: a jeli sig nie

pokonicie teje godziny, bdziecie wrzuceni w pice ognia gore-

jcego: a który jest Bóg, który was wyrwie z rgki mojej? IV.

80. Teje godziny wypenia si mowa nad Nabuchodonozorem

i i)d ludzi wyrzucony jest, i traw jad jako wó, i ros niebie-

Ib*
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chiasza nastay **) i z Babilonji sjjrowadzone bylj', a ^Y kocu

klepsydry, które napenione czas trzccli godzin oznaczay.

Godziny gówne byy 3cia, 6ta i 9ta godzina, które modlitwom

powicone byy *^) i szczególniej bywaj wspominane w dziejach

apostolskich *'").

Godziny nie byy równe "w przecigu roku, lecz krótsze

w zimowych , dusze za w miesicach letnich
, podug czego

klepsydry regulowano do wschodu soca.

W lecie odpowiadaa ocia naszej 9tej , fit naszej 12tój, a

9ta naszej 3ciej. Na zimowem porównaniu tedy dnia z noc

odpowiada wschód soca 7mój godzinie , a zachód naszej 5ej

z poudnia. Na porównaniu letniem za odpowiada wschód

godzinie 5ej , a zaciód prawie 7ej.

Co do tygodni bya prawnie przepisana rachuba trojaka:

sk. ciao jego zmoczone jest: a wosy jego naksztalt orów uro-

sy, a paziiogcie jego jako ptaków. V. 5. Teje godziny ukazay

si§ palce jako rgki czowieczej
,
piszcej przeciw lichtarzowi na

cienie sali królewskiej: a król patrza na czonki rki piszcej.

') IV. Król, XX. 9. 11. Któremu rzek Izajasz: Ten bdzie znak

od Pana, e uczyni Pan mow, któr powiedzia: Chcesz, i cie

postpi dziesi linji, czyli e si wróci na dziesi stopniów?

Odpowiedzia Ezechiasz: acno cieniowi postpi na dziesi

linji: i nie tego ja chc, eby si stao: ale eby si wróci na

wstecz dziesi stopniów. Wzywa tedy Izajasz prorok Pana,

i wróci cie przez linje, po których ju by stpi na zegarze

Acbaz na wstecz dziesi stopniów. Izajasz XXXVIII. 8. Oto ja

wróc cie linji, po których zesza na zegarze Achazowym, na

socu dziesici linji nazad. I wrócio si soce dziesici linji

po stopniach
,
przez które byo zstpio.

*^) Dan. VI. 10. 13. Czego gdy si Daniel dowiedzia, to jest, i
prawo postanowione, wszed do domu swego: a otworzywszy okna

na sali swej przeciw Jeruzalem, trzech czasów w dzie klka
na kolana swoje i chwali, i wyznawa przed Bogiem swoim, jako

i przedtem by zwyk czyni. Tedy odpowiadajc rzekli przed

królem: Daniel z synów pojmania Judzkiego nie dba na twój

dekret i na wyrok, który postanowi: ale trzech czasów na dzie

modli si modlitw swoj.

*^) Dziej. Apost. II. 15. Albowiem nie só pijani ci, jako wy mnie-

macie: gdy jest trzecia godzina na dzie. III. 1. Piotr tedy

i Jan wst[>owali do kocioa na godzin modlitwy dziewit.
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1. Tydzie ty godni u w, t. j. ijeryod 7 tygodni, albo 49

dni. Tyle liczono od wita Przanic do Zielonych wit, i

dlatego zwano je „witem t y g o d n i u w " , bo przypadao 50go

dnia po Przanikacli *").

2. Tydzie lat, t. j. peryod lat siedmiu, odnosi si do

uprawy ziemi. Przez lat 6 uprawiano rol, 7my mia by „rokiem

szabatu", rokiem odpocznienia ziemi, a jak kady 7ray dzie

by w tygodniu, czczony na pamitk odpocznienia Paskiego po

stworzeniu wiata, tak si koczy peryod lat 7miu rokiem
szabatu czyli odpoczynku *^).

o. Tydzie siedmiu lat s z a b a t o w y c li , t. j. peryod

lat 49, po upywie których nastpowao w 50tym roku „lato

miociwe" czyli ..rok jubileuszowy". Kok ten by
take rokiem odpoczynku, w nim puszczano na wolno niewol-

ników pochodzenia Hebrejskiego , a jak w roku szabatowym nie

wolno byo upomina si o dugi, tak byl rok jubileuszowy rokiem

zupenego odpuszczenia, i w nim powraca kady znowu do swo-

X. 9. Lecz nazajutrz, gdy oni byli w drod/.e 1 przyt)liali si
do miasta, wszed Piotr na gór domu modli si o godzinie

szóstej.

'') V. Moj. X\l. 9. 10. Siedm tygodniów naliczysz sobie od onego

dnia, którego sierp we zboe zapucisz. I bdziesz obchodzi

wito tygodniów Panu Bogu twemu ofiar dobrowolna rki
twojej, któi ofiarujesz wedug bogosawienia Pana Boga twego.

'*) lii. Mojz. XXV. o— 7. Sze lat zasiewa bdziesz pole twoje,

i sze lat obrzyna bdziesz winnic twoje i zbiera owoce jej

:

— A]e siódmego roku Sabat bdzie ziemi odpoczynienia Paskiego,

pola zasiewa nie bdziesz, i winnice nie bdziesz obrzyna. Co

sama ziemia zrodzi, , nie bdziesz, jakoby zbieranie wina, bo

rok odpoczynienia jest ziemie. — Ale wam \id na pokarm,

tobie i niewolnikowi twemu, niewolnicy i najemnikowi twemu

i przychodniowi, którzy gomi s u ciebie: liydu twemu i doby-

tkowi wszystko co si zrodzi, bdzie ku jedi.oniu. II. Mojz. XXIII.

10. 11. Sze lat zasiewa V)cdzifsz ziemi twoje i zbierzesz

zboe jej — ale siódmego roku zaniechasz jej, i dasz jej odpo-

czyu: aby jedli ubodzy ludu twego: a cokolwiek zbdzie, nie-

chaj jedz zwierzta polne: Tuk uczynisz w winnicy i w oliwnicy

twojej.
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jego majtku w ziemi — wasno te Lewitów w przecigu pó
wieku sprzedana powracaa do nicli w tym roku '^^).

Podzia miesicy.

Co do podziau roku na miesice byo icli 1 2 i

kady miesic poczyna si<^ nowiem. Kraj cay zawiadomiai o

nowiu Lewici zapaonemi wiciami po góracli.

Pocztkowo nie inialy pojedyncze miesice nazwisk osobnyci,

rozróniano tylko jeden, zwc go ..miesicem nowyci zbó",

poczynajcy si na nowiu naszego Kwietnia ^°).

^Nastpnie po i)()wrocie z niewoli babiloskiej zwano miesice:

1. Nisan (jl'-); dawniejszy „miesic nowych zbó'',

'^) III. Mojr:. XX Y. IGS. — Naliczysz te sobie siedm tyyodiiiów

lat, to jost, po siedm kro siedm, które pospou czyni czter

dzieci i dziewi: I zatrbisz w trb miesica siódmego, dzie-

sitego dnia miesica, czasu ubagania, x'^ wszy.stkiej ziemi

waszej. I powicisz rok pidziesity, i ogosisz odpuszczenie

wszj-stkini ol)y\vatelora zieuiie twojej: albowiem ten jest Jubileusz.

"Wróci si czowiek do majtnoci swojej, kady si wróci do

domu dawnego, bo Jul)ilousz josf i pidziesity rok. Nie bdzie-

cie sia, ani , co si samo na polu rodzi, i jiierwocin zbierania

wina nie zbierzecie dla powicenia Jubileusza, ale natychmiast

ofiarowane je bdziecie. —- Roku Jubileusza wróc si wszyscy

do majtnoci swyci. Gdy co przedasz ssiadowi swemu , albo

kupisz u nicfio, nie zasmucaj brata twego, ale wedug liczb}'

lat .Jubileusza kupisz u niego, « weducr porachowania zboa
przeda toliii'. Im wicej zostanie lat po Jubileuszu, tera wiksza

bdzie zapata: a im mniej czasu naliczysz, tern tasze kupno

)dzie. Czas bowiem z)oa przeda tobie.

''") II. Mojz, Xni. 4. Dzisia wychodzicie miesiea nowych zl>ó.

XXIII. 15. wita przaników strzedz bdziesz, siedm dni je
bdziesz przaniki, jakom ci rozkaza, czasu niiesica nowych,

kiedy wyszed z Egiptu. V. Moji. XVI. 1. Zachowaj miesic

nowego zboa , i pierwszy czas wiosny, aby uczyni Phase Panu

Bogu twemu. Bo w tym miesicu wywiód ci Pan Bóg twój

z Egiptu.
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(3"'3S.": I'"", raensis spicarum) ^'). 2. Zyj (rr) ^"). 3. Si w a 11

(SS.s-) ^^). 4. Tharamuz (n.!:.i). 5. Ab (2S). 6. El ul {]Vcy

7. Tizri ("""'j), czyli miesic wezbrania wód. 8. Bul ('"'CD) ^'*),

albo Marcheszwan (i'2?n*iC). 9. C hale u (iSa) ^^). 10.

Thebet ('C2^') ^^). 11. Sabat (nDe) ^') 12. A.lar (-^x) ^*).

^') II. iJscZ;-. II. 1. I stato si miesic-a Nisaii, roku dwudziestesro

Artaxerxa króla : i wino byo przed nim . i wzi§,tern wino i po-

daem królowi : a byem jako mdy przed obliczem jego. Esther.

III. 7. Miesica pierwszego (który zowi Nisau) roku dwunastego

królestwa Asswerusowego , r/cucono los w baai. który po hebrej-

sku zowi^ Phur, przed Araanem, któregoby dnia i którego mie-

sica naród ydowski mia by wygubiony, i wyszed ksiyc
dwunasty, którj' zowi Adar.

"-) III. Król. VI. 1. Stao si tedy roku czterysetnego i osmdziesi-

tego wyjcia synów Izraelowycb z ziemi Egipskiej roku czwartego

miesica Zyja (ten jest miesic wtóry) królowania Salomonowego

nad Izraelem, poczto budowa dom Panu.

''^) Esfh. VIII. 9. I zawoawszy pisarzów i podpisków królew.skicb

(a by czas miesica trzeciego, który zowia Sywan) dwudziestego

i trzeciego dnia jego napisano listy, jako by chcia Mardochensz

do vdów i do ksit, i do ekonomów i sdziów, którzy byli

przeoeni we stu i dwudziestu i siedmiu ziemiach do ludji a
do Aethyopiej: krainie i krainie, narodowi i narodowi wedle

jzyków i pisem ich: i ydom jako czyta raogli i sucha.
'') m. Król. VI. 38. A roku jedenastego miesica Bul (ten jest

ósmy miesic) dokon:iu jest dom ze wszystk lobot sw i ze

wszystkiem naczyniem jego: a budowa go siedm lat.

''") II. Ezdr. I. ]. Sowa Xebemiasza syna Helchiaszowego. I stao

si ksiyca roku dwudziestego, a jam by na zamku Susis.

Zachar. VII. 1. I stao si roku czwartego Daryusza króla, stao

si sowo Paskie do Zacharyasza czwartego dnia miesica dzie-

witego, który jest Kasleu.

^*) E-^th. II. ]<j. Wwiedziona tedy jest do pokoju króla Asswerusa

miesica dziesi,tego , który zowi Tebeth, siódmego roku kró-

lestwa jego.

'') Zachar. T. 7. Dnia dwudziestego i czwartego, jedenastego mie-

sica Sabatu, ruku wtorego Daryusza, stao si sowo Paskie

do Zacharyasza syna Barachiaszowego. syna Addo.
'"*) Esth. ni. 13. Rozesano przez posy królewskie do wszystkich

ziem, aby pobito i wygadzono wszystkie ydy, od dziecicia a
ao starca, dziatki i niewiasty jednego dnia, to jest trzynastego

miesica dwunastego, który zowi Adar, a majtno ich aby
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Podzia roku.

Co do roku. rozróniano „rok go sjtodar ski", a „rok

kocielny".
G ó s 1) o d a r s k i poczyna si nowiem siódmego miesica Pa-

dziornika, zwanego Tizri , i suy do oznaczenia wieckich sto-

sunków, li o k k o c i e 1 n y poczyna si nowiem miesica Nisan

(Kwiolniaj •'•'). i suy do oznaczenia dni witecnyci na rok

cay, a zosta postanowiony na i)amitk wyjcia Izraelitów z Egiptu,

które przypado na 15 dniu tego miesica.

Rok tedy j) i s m a jest m i e s i c z n y m rokiem, i liczy

w skutek tego tylko 354 dni, 8 godzin, 48 minut, 08 sekund

i 13 t(!rcyi. Gdy jednakowo podug takiej ractiut)y przypadyby

po ujdywic lat 17 pory roku w czasie zupenie innym, tedy

nakaza Mojesz kapanom, ahy w pierwszym miesicu kocielnego

roku dnia IG. dojrzay snop na ofiar ponieli; gdyby si za
znalazo , e zboe nie bdzie rae jeszcze , tedy maj doda
miesi e p r z e s t p n y, co si rzeczywicie w kadym trzecim

przydarzao roku
,

pierwotna bowiem rachuba lat odnosia si do

corocznych niw.

Co do ery starego Zakonu, ta nie Ijya jednostajn. Licze-

nie podug wieku patryarchów jest najstarsz u ydów rachub ^^).

rozszarpali. IX. 1. Dwuaastegu tego )niesica, którymy wyej
powiedzieli, e Adar zowi, trzynastego dnia, kiedy wszystkim

ydom zatracenie gotowaoo, a nieprzyjaciele krwie ich pragnli,

za odmian szczcia ydowie poczli bra gór, i mci si nad

nieprzyjacioy swymi.
''') 11. Moj:'. Xli. 2. 'J'en miesic; (Nisan) wam pocztkiem miesi-

ców : pierwszym lidzie midzy miesicami roku.

"") 1. Miiji. V. o. G. 1. I yl Adam sto i ti-zydzieci lat, i zrodzi

na wyobraenie jl podobiestwo swoje, i nazwa imi jego Seth,

—

y te Seth sto i pi lat i zrodzi Enosa. — YII. 11. Roku

szesetnego ywota Noego, miesica wlórego , siedmnastego dnia

miesica
,
przerway si wszystkie róda przepaci wielkiej , i u-

pusty niebieskie otworzone s. VIII. lo. 14. — XI. 26. I y
Thare siedmdziesit lat, i zrodzi Abrama , i Nachora , i Arana.

— XII. A. Wyszed tedy Abi'am jako mu Pan przykaza i poszed

z nim TiOt : siedmdziesit lat byo Abramowi , kiedy wyszed

z Harana. — XVI. 16. Omdziesiat i sze lat mia Abram, erdv
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Wszake liczono take roki od jiotopu •*'). od wyjcia z niewoli

Egii)skioj ^''^), od W3-stawienia Salomonowego kocioa '^^), od

niewoli Babiloskiej i zburzenia miasta '^*). Póniej odnosi si

mu Agar urodzia Ismaela. — XVII. 1. Zaczem gdy dziewidziesit

i dziewi lat by poczu, ukaza mu si Pan. XXI. 5. Gdy mu
byo sto lat: w tym wieku ojcowskim narodzi si Izaak. XXV. 26.

Szedziesit lat byo Izaakowi, gdy mu si dziatki narodziy.

"') I Mojz. IX. 28. I y Noe po potopie trzysta i pidziesit lat.

— XI. 10. Semuwi byo sto lat, kiedy zrodzi Arphaxada, we
dwie lecie po potopie.

^'-) II. Moj. XVI. 1. I ruszyli si z Elini . i przyszo wszystko mnó-

stwo synów Izraelowych na puszcza Sin , która jest midzy Elim

i Syna: pitnastego duia miesica wtórego potem, jako wyszli

z ziemie Egipskiej. XIX. 1. Miesica trzeciego wyjcia Izraela

z ziemie Egipskiej , w tene dzie przyszli na j)ustyni Syiiai.

XII. 15. A lak miesica pierwszego, roku wtórego, pierwszego

dnia miesica, postawion jest przybytek. 1V. Moj-. XXXIII. 38.

I wstpi Aaron kapan na gór Ilor, na rozkazanie Paskie:

i tam umar! roku czterdziestego wyjcia synów Izraelowych

z Egiptu, miesica pitego, pierwszego dnia miesica. Sed.

XIX, 30. Nigdy si takowa rzecz nie staa w Izraelu od tego

dnia, którego wyszli ojcowie naszy z Egiptu a do tego czasu.

'*') II. Para. VIII. 1. A gdy wyszo dwadziecia lat potem, jako

zbudowa Salamon dom Paski i dom swój.

'^') IV. Król. XXV. 27. I stao si roku trzydziestego siódmego

przeprowadzenia Joachima króla Judzkiego , miesica dwunastego,

dwudziestego i siódmego dnia miesica, podniós Ewilmerodach

król Balloski, roku, którego by pocz królowa, gow Joa-

chima króla Judzkiego z wizienia. — Baruch. I. 2. I stao si

trzj'dziestego roku, w czwartym, pitego dnia miesica, gdjmi

by w porodku pojmanych nad rzek Chora)', otworzyy si

niebiosa, i widziaem widzenia Boe. Pitego dnia miesica, ten

jest rok pity przeprowadzenia króla Joaobina VIII. 1. I stao

sig roku szóstego, w szóstym miesicu dnia pitego, jam siedzia

w domu moim, a starszy Judzcy siedzieli jirzedemn. — XX. 1.

I stao si roku siódmego, w pitym miesicu dziesitego dnia

miesica: przyszli mowie z starszych izraelskich, aby pytali

Pana, i siedli przpdemn. -- XXIV. 1. — XXVI. 1. —XXIX. 1.

— XXXI. 1. — XL. 1. Dwudziestego i pitego i'oku zaprowa-

dzenia naszego, na pocztku roku, dziesitego duia miesica,

czternastego roku potem jako zburzone jest miasto; togo samego
dnia staa si nademn rka Paska, i przywiód mi tam. —
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ju pospolicie w pimie sposób liczenia do lat panowania poje-

dynczych królów w Izraelu i Judzie. Assyryi, Babilonu i Persyi *^^).

Waciwie jednak c r y narodu y d o w s k i e g o s nasljm-

jce: 1. Od zburzenia pierwszego kocioa (586 przed Chr.).

2. Era Seleucydów (312 przed Chr.) ^^). 3. Era Machabeuszów

(143 przed Chr.) **"). 4. Era od stworzenia wiata, która u

ydów dopiero wprowadzon zostaa przez rabina Hillela w IV.

po Chr. wieku, który j na 3 7 fil przed Chrystusem poczyna.

Z upadkiem ydowskiego narodu i szerzcóni si chrzecija-

stwem rozpoczyna si nowa era dla wiata. Liczenie wszake

lY Ezdr. 111. 1. Koku trzyd/.iestego po zl)iirzeiiiii rui^^ta l)ylem

w Babilouip. a frasowaem sie l''c uH ou m(jem, i myh'
moje wstpoway na serce moje.

''^) III. Król. XIV. 25- Pitego roku królestsca Knijonm przycign
Sesak król Egipski do .leruzalem. — XV. 1. 9. ?38. — XVI. ».

15. 2o. — IV. Król. XVII. G. A dziewiteg') roku Osee, wzi
król Assyryjski Sa:aary, i przeniós Izraelu do Assyryjczyków.

— XVIII ']. 9. 10. -XXIV. 12. - XXV. 1. — I. Para. XX^T
:i2. — II. Parni. III. 2. — XII. 2. — XIII. 1. — XXXVI. 22. —
I. Ezdr. V. ];!. .\ pierwszego roku Cyrusa króla Babiloskie>^o,

('yrus król dal wyrok aby ten dom Boy zbudowano. — VII. 7.

— n. Ezdr. I. ]., II. 1. — Judyth. I. 5. — Esth. III. 7. — XI.

1. 2. — haj. XXXVI. 1. I jtao si czternastego roku króla

Ezechiasza przycign Sennacheril) król Assyryjski na wszystkie

obronnp miasta i pobra je. — Jfiretn. I. 2. — XXV. 1. — XXVIII.

1 — XXXII. 1. — Dnn. I. 1. Roku trzeciego królestwa Joakima

króla Judzkiego . przyszed ^.abu(lludonozor król Babiloski do

Jeruzalem; i obk^gl je. — II. 1. — VII. 1. — VIIL 1. — IX 1.

— X. ]. — XI. 1. Aggeas:c. 1. 1 ~- II. 1. —. Zachar. I. 1. —
vn. ). — m. Ezdr. VI. 1 -- vm. n. _ uIc. iii. i.

''^) I. Machalj. I. 11. I wyszed z nich korze grzeszny Antyoch owie-

cony, syn .\ntyocha króla, który by w zakadzie w Rzymie:

i królowa roku setnego trzydziestego i siódmego królestwa

Greckiego. — 1. 57. — TL. 70. —IV. 52. — VII. ]. _ IX. 2. —
X. I. 67. — XUI. 41. Roku setnesro siedmdziesitego zdjfte jest

iarzrao pogaskie z Izraela. — XIV. 1. 27. — XV. 10. — XVI.

U. — II. Machah. Xni. 1.

'') I. Machah I. 42 I pocz lud Izraelski zapisowa w ksigach,

i dziejach pospolitych: Roku pierwszego pod Symonem najwy-
szym kaplauem, wielkim hetmanem, i ksiciem ydowskim. —
XIV. 27. -
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podug pry clirzecijaskiej nie mogo woj w nywanio pow-

szechne od razu
,
gdy czasu potrzeba Inio na to , aby si nowa

rozszerzya wiara, a i^wiat zdoa oceni tak wan epoli dla

rodu ludzlciego, jac byo narodzenie si Chrystusa Pana.

Kalendarz rzymski w kociele Chrystusa.

W chwili szerzenia si chrzecijausltiego kocioa bya cywi-

lizacya grecca panujc w wiecie staroytnym , a rzdy wiata

dziery Rzym. Do Chrystusa nawróceni tedy ydzi utracili sw
odrbn narodowo, a razem z Greltami i Italami nawróconymi

tworzc jedn owczarni Bo, dali nowemu Icocioowi i spoe-

czestwu pocztek. Tak wic przesta by ydowskim koció

Chrystusa , a sta si greckim i rzymskim co do obyczajów, o

ile takowe i)Ogodzi si day z jirawdami nowego Zakonu.

Razem tedy z chrzecijaiktwem nikn w spoeczestwie nowem

lady rachuby podug ydowskiego kalendarza, a w pierwotnym

kociele Clirystusa zostaji; obyczajowo wyprowadzony kalendarz

rzymski, podug którego liczy cay wiat ówczesny.

i^odug praktyki jednak, biorc pocztek od samych Aposto-

ów, przechoway si w urzdzeniu samego ju naboestwa
r

kocielnego ydowskie zwyczaje rachuby czasu a po dni nasze

tak w rzymskim, jako te i w greckim kociele. I tak n. p.

1. rozpoczyna koció po ydowsku kad uroczysto lub wito
od wieczora dnia poprzedzajcego (a primis resperis), i koczy

j nieszporami dnia uroczystego. Ztil pochodzi wspaniao i

wano naszych nieszpornych naboestw. — 2. Dnie liczymy

w kociele cigle po ydowsku tak. i Sobota (Sabathum) zawsze

jest dniem siódmym w tygodniu. Niedziela za (dies dominica)

jest pierwszym dniem po ISobocie i pierwszym w tygodniu,

Poniedziaek dniem drugim (feria secunda), Wtorek trzecim, (feria

tertiaj, i t. d. — ,3. Czasy w przecigu dnia licz si wedug

brewiarza kocielnego zupenie tak samo
,
jak w Jerozolimie u

ydów za czasów Chrystusa Pana. I tak od wieczora poczynajc

t. j. od szóstej godziny wieczornej do szóstej porannej dnia

nastpnego liczy koció 12 godzin nocnych, które s podzielone

na trzy strae, zwane no et u ma. Czas za dzienny dzieli si
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W kanonicznych pacierzach w sposób nastpny; Prima jest to

szósta rano, tertia to dziewita, sex ta to dwunasta w poud-

nie, nona to trzecia z poudnia.

Kalendarz rzymski i jego poprawy.

Rzymianie poznali racliube swej ery od zaoenia miasta

Rzymu (ab Urbe condita). Kalendarz by tam tajemnic kasty

kapaskiej pierwotnie, i nupróno stara si go urzdzi ju
Numa Pompljusz, i odda go na wasno narodu. Rok rzymski

dzieli si na 10 miesicy, zkd i pojedyiiczc miesice otrzymay

nazwy. Wszake gdy na rok cay liczono tylko 365 dni okrgo,

ztd powstaa w kocu taka znaczna rónica pomidzy istotnemi

porami roku a czasami, w których wedug rachuby przypaday,

e czas niwa
,

przypadajcego w Lipcu , znalaz si nareszcie

w Padzierniku. Ta rónica bya ju bardzo rac i pocigna
za sob popraw kalendarza rzymskiego za czasów Juljusza Cezara,

w 708 r. rachuby rzymskiej , a na 46 lat przed narodzeniem

Chrystusa Pana. Poprawa ta zasadzaa si na tern , e podug

niej miano odtd liczy na kade trzy nastpne lata po 365 dni,

czwarty za rok z kolei mia by rokiem przestpnym (t. j. dzielnym

bez reszty przez liczb 4), i mia liczy 366 dni okrgo.

Gdyby ten przecig czasu (36674 dni) by istotnem trwaniem

sonecznego roku , byaby si poprawka utrzymaa wprowadzona

do Juljaskiego kalendarza: wszake gdy rok soneczny liczy

rzeczywicie 365 dni, 5 godzin, 48 minut, 5075 sekund, stao

si , e rónica pomidzy rzeczywistym sonecznym rokiem , a

i'okiem Juljaskiego kalendarza zachodzca, w 128 lat wynosia

dzie cay, a po przecigu 1300 lat do 10 dni narosa. W ten

sposób przypadao ju w owym roku 1300 po Chr. wiosenne

porównanie nie na 21, lecz na 11 Marca.

Tej pomyki wszake dostrzeono cilej dopiero w wieku

XVI., gdy nauka astronomji na nowycli i pewnych wspara sie

zasadach.

Za papiea (nzegorza XIII. zasza tedy druga reforma kalen-

darza rzymskiego, który ztd nazw Gregoryaskiego otrzyma.

Gównie zasadzaa si ta reforma na tóm, e kady przez liczb
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4 bez reszty dzielny rok jest rokiem przystpnym, liczcym

okrgo 366 dni, z wyjtkiem tych wszystkich ostatnich lat

kadego stulecia , które nie s dzielne przez 400 bez reszty

:

te tedy jak wszystkie inne s powszedniemi rokami liczcymi

po 3G5 dni.

W ten sposób s podug nowego kalendarza lata 1700, 1800,

1900, 2100 powszedniemi rokami, kiedy podug starego byyby

przystgpnemi.

Gregoryaski kalendarz zosta wprowadzony w 1582 r. , a dla

wyrównania pomyki zostao zarazem wiosenne porównanie dnia

z noc znowu przeniesione na dzie 21 Marca w ten sposób, e
1582 r. opuszczono caych 10 dni, i po 4tym Padziernika do

razu 15ty liczy poczto.

Przecig roku jest przeto zi 365^74oo '^^•i ^ ^^'i?*" tylko o

21 sekund duszy od rzeczywistego sonecznego roku. Rónica

ta wszake niknie prawie zupenie w rachubie, bo wyniesie dzie

jeden dopiero po upywie 4082 lal
;

gdy si przeciwnie rónica

Juljaskiego kalendarza z czasem powiksza bdzie, i ju z ko-

cem XIX. wieku 12stu dni dojdzie

We Woszech, w Hiszpanji i Portugalji zosta kalendarz

Gregoryaski wprowadzony zaraz w pierwszym roku, t. j. 1582,

w skutek bulli papiea Grzegorza, we Francji o par miesicy

póniej, w Szwajcaryi i Niderlandach 1583, w Polsce 1586,

w Wgrzech 1587. Duej ocigali si z przyjciem jego ró-

nowiercy, i ostatnie byy Prusy, które go dopiero 1775 przj^jy.

Rachuba ery chrzecijaskiej.

Kalendarz rzymski potrzeba rozróni od rachuby ery chrze-

cijaskiej. Pierwotni Chrzecijanie liczyli z razu po rzymsku

ab Urbe eon di ta. Rok narodzenia Chrystusa Pana przypad

podug tej rachuby na 753 rok od zaoenia miasta Rzymu, a

przeto w 45 po reformie kalendarza rzymskiego, zaprowadzonej

przez Juljusza Cezara.

W stosunkach wiatowych liczyli wprawdzie Chrzecijanie

podug zwyczaju rzymskiego, lecz w pierwotnym kociele chrze-

cijaskim yo ju podanie od Apostoów roku narodzenia Chrys-
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tusa Pana jako pamitnego roku nowej ery dla wiata, i przez

biskupów rzymskich przekazywane kolejno przetrwao to ywe
podanie czasy mczestwa kocioa i doyo jego tryumfu. Kalen-

darz kocielny y tedy w podaniu od pierwszych biskupów

rzymskich, lecz wyksztaca si tylko powoli, i upowszechni

si dopiero w caym chrzecijaskim wiecie po c/,asach Karola

Wgo.

Rónie bowiem poczynano liczy w pierwiastkowym kociele

roki. I tak rac liczono od narodzenia Chrystusa Pana (a nati-

V i ta tej, t. j. o<l 25 Grudnia; to znowu poczynano rachub

rokn kocielnego od chwili, kiedy Sowo Ciaem si stao, t. j.

ab i n c a r n a t i o n c C h r i s t i Domini, i)rzeto od dnia Zwias-

towania N. P. Marji , od 25 Marca; a w kocu podug obrotu

kuli ziemskiej dokoa soca (a ci r cum ci sio n ej, t. j. od

Nowego Lata, czyli dnia Igo Stycznia.

Te rónice w oznaczeniu pocztku roku kocielnego przecho-

way si obok siebie bardzo dugo, i zostay ostatecznie wyrów-

nane dopiero po reformie Gregoryaskiego kalendarza.

Ju w kocu III. i na pocztku IV. wieku rozesali biskupi

rzymscy czyli papiee w Rzymie ukadane kalendarze po chrze-

cijaskim wiecie.

Konstantyn W. pierwszy z cesarzów rzymskich , który wzi
Chrzecijan w opiek przeladowanych a po jego czasy, przyoy
si take po czci do uoenia kalendarza kocielnego.

Niedogodnoci okazao si, e wito ydowskiej Paschy

przypadao av przecigu trzecli piórwszych wieków ery chrzecija-

skiej razem ze witem Wielkiejnocy, ju przez pierwotnych

Chrzecijan uroczycie obchodzonem jako pamitk Zmartwych-

wstania Zbawiciela Pana. Sobór tedy Nicejski, na którym by

obecny Konstantyn W., postanowi 325 po Chr. , aby wigto

Wielkiejnocy przypadao rokrocznie na pierwsz Niedziel po peni

wiosennego przesilenia dnia z noc. e ta za corocznie o innym

przypada czasie, ztd poszy w kalendarzu kocielnym tak zwane

wita ruchome, których sie liczba rokrocznie od Wielkiej-

nocy poczyna.

I tak w 40 dni po Wielkiejnocy obchodzi koció wito
Wniebowstpienia Paskiego, poczem w dniach 10 nastpuje
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wito Zesania Ducha w. , czyli Zielone wita , a w dzie ich

oktawy czyli w pierwsza niedziel po witkach przypada Trójcy

w., po której we Czwartek obchodzi si uroczysto Boego

Ciaa. — Od Zielonych witek te licz si biecym porzdkiem

Niedziele a do Niedzieli I. adwentu, któr jest zawsze 4-ta

przed Boem Narodzeniem. Niedziele za Starozapustna czyli

Septuagesima (Siedmdziesitnica), Misopustna czyli Sexagesima

(Szedziesitnica) i Zapustna czyli Quinquagesima (Pidziesit-

nica) rozpoczynaj zachowywany przedtem post 70, 60 i 50-

dniowy tak jak Niedziel Wstpn (Quadragesiraa) rozpoczyna

post 40-dniowy. Fuichomemi s take i to posty suchedniowe,

które przypadaj w pierwszy tydzie postu i w pierwszy tydzie

po Zielonych witkach czyli przed Niedziel Trójcy w. , nie-

ruchomemi za s suchedni znchowywane po Podwyszeniu w.

Krzya czyli po li. Wrzenia, i po w. Eucyi czyli po 13.

Grudnia.

Obok za wit ruchomych pozostay w kalendarzach rzymskich

dawne nieruchome, gdzie mianowicie co do witych Paskich

przechowao si podanie pierwotnego kocioa a po dni nasze,

bo dzie, w którym koció ich pamitk wici, jest pospolicie

istotuyja dniem mierci lub mczestwa, a w póniejszych czasach

dniem kanonizacyi i podniesienia. Cay za przecig czasu prze-

ladowania Chrzecijan a po Konstantyna W. czasy nazywa si

er m e c z e s t w a (aera Martyrum).

W taki to sposób powstaa w kalendarzu k(jcielnym rónica

ruchomych i nieruchomych wit ery mczeskiej i tryumfujcego

liocioa. — Od narodzenia Chrystusa Pana liczono lata, a podug

wit i witych oznaczano pojedyncze dnie w miesicach. Do

wprowadzenia wszake powszedniej ery chrzecijaskiej (aera

Yulgaris), podug której cay wiat dzi liczy, da powód Dyoni-

zyusz May (Exigus, f 556), który w Rzymie tablic wit
Wielkanocnych uoy. Tablica ta poczynaa si z 248 rokiem

ery Dyokecyana (podug której liczyli afrykascy Chrzecijanie

lata. majc ju w V. wieku oddzielne od Rzymskich kalendarze),

a przeto pyzypada takowa na 532 r. naszej rachuby ab inc ar-

na t i one. Podug tej ery poczli naprzód liczy anualici, pó-

niej wprowadzono j w dyplomatach, w urzdowych aktach i
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nadaniach, w kocu dopiero miano na ni wzgld w biciu monety

i medalów.

Naprzód natrafiamy na upowszechnienie ery chrzecijaskiej

we Woszech w VI. , we Francyi w VII. wieku. Powszechniejsz

staje si po czasach Karola Wgo. w Europie caej, który „ab

incarnatione" i)ierwszy z cesarzów liczy i datowa. Nie-

które jednak kraje wprowadzaj j póno
,

jak nj). liszpanja

(która podug wasnej liczya ery) w XIV. , a Portugalja w XV.

wieku
;
pomidzy Grekami za znalaza dopiero upowszechnienie

w drugiej poowie XV. wieku po zdobyciu Konstantynopola.
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KSIGA PIERWSZA.

GEOGRAFJA ZIEMI WITEJ-

PÓWYSEP ARABSKI.

Opis Ziemi witej wypada poprzedzi obrazem arabskiego

pówyspu, który lubo jest pooony w Azyi, jest niejako pograni-

czem, pod wzgldem zjawisk natury, trzech czci wiata. Bo

zaciodni kraniec, graniczcy z morzem ródziemnera, jest niejako

wyrazem europejskiej natury, — sam pówysep Arabji ,
graniczcy

z zatok. Persk i Ozerwonem morzem, wraz z pówyspom Synai,

jest afrykaskiej natury, — a zamknita dolina Jordanu , którego

wody nie cz si z morzami wiata, reprezentuje tu rodkow,

zamknit Azy, której wody nie uchodz do mórz otwartych.

Jeeli natura odgraniczya ten pówysep i utworzya z niego

pewn cao w pojciach natury, która jest zlewem klimatycz-

nych potg trzech czci wiata, wiksz jeszcze cao, a zupenie

odrbn , daa tu historya.

Trzy oddzielne rody semickiego pogowia, Fenicyanie. Izraelici

i Arabowie osiedli ten pówysep i utworzyli z przecigiem wieków

trzy oddzielne narody, których powoanie historyczne, zupenie

odrbne, wywaro stanowczy wpyw na losy caej ludzkoci.

Pówysep arabski odrzyna si ostatecznie na pónocy dolin

rzeki Eufratu, która niejako przyrodzon granic stanowi pomi-

dzy pustyniami na poudnie, a ywemi i wodnemi obszarami na

Dziea W. Pola Tom VI. j^-



258 (i E o (t k a j f a

na pónocy tej rzeki pooonemi. Od prawego brzegu Eufratu

poczwszy przecigna si pustynia Syryi, która porodku samego

pówyspu przecliodzi w skalist wysoczyzn Arabji, spadajcej

ku zatoce perskiej na Ocean i morze Czerwone, przeorana dzi-

kiem! wwozami, któremi zimowe wody ramoAvisko skalne wynosz

na morze. Jako niema na tej caej przestrzeni przystani dogo-

dnych, a pówysep arabski , lubo natury morskiej, niema korzyci

morza. Na ujciu Eufratu tylko jest on przystpny okrtom

wiksz}'m, gdzie wielka kpa palm wskazuje przysta dogodn.

Zreszt jest cae wybrzee na Oceanowej przestrzeni i na prze-

strzeni morza Czerwonego podwodnerai rafami i szkopuami naje-

one , a w czasie prdów wschodnich na Oceanie niebezpieczne

egludze.

Na tym pówyspie rozróniaj w tym wschodnim pasie ziemi

pustyni Syr}jsk, w wielkiej czci równ, nastpnie górzyst

krain Jemen , Sz"czsliwej Arabji , a w ko;'icu Arabj kamienist

wraz z pówyspein Synai, która pomidzy zatok Akaby cienin

Suezk czy si z krain Nilu.

W zachodnim pasie tej czci ziemi odrzebia si ten kraj

górami Libanem i Antilibanem. Góry Libanu przecigny si

skalistym grzbietem od pónocy ku poudniowi, na Avybrzeach

ródzieranege morza, a na ostatecznym zachodnim kracu morskiej

Azyi. U stóp Libanu lego yzne pomorze, litóre si znacznie

dalej jeszcze przecigno a do przyldka Karmelu i czciowo

a do Joppy. S to najyniejsze okolice tego kraju, nawodniane

górskiemi potokami i przystpne od strony morza Na tej prze-

strzeni, zajtej jeszcze panowaniem zachodnich wiatrów, które

wychraarzaj wilgo morsk, legy najdogodniejsze przystanie.

Libanon spada ku wschodowi w gbok wkls dolin , zwan
wkls Syry, czyli Celesyry, z której si podnosi znowu dru-

gie pasmo gór, zwane Antilibanon. Wschodnie stoki Autilibanu

spadaj na pustyni Syryi w okolicy Damaszku , a od obu tych

pasm przecigny si 'górzyste wysoczyzny, z których pierwsza

w kierunku Libanu wzniosa si na caej przestrzeni ródziemnego

morza, od pomorza Fenicyan poczwszy a koczc na górach Judy.

Góry Libanu wznosz si do wysokoci 9000' nad poziom

morza: kiedy pasma górzyste nu poudniu jego, przecignite
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wzdu morza a ku kamienistej Arabji w najwyszych szczytach

swoich zaledwo 3000' nad poziom morza przenosz.

W kierunku od Antilibauu przecigny si znowu dwa pasma

skaliste ku poudniowi , które otaczaj ródowska Jordanu , a

nastpnie tworz dolin , czyli jar Ziemi witej , w kierunku

rzeki Jordanu, która na przestrzeni biegu swego naprzód jezioro

Mero podlewa, nastpnie przez jezioro Genezaret przechodzi, a

w kocu w Martwóm morzu ginie. Na górach, pomidzy dolin

Jordanu pooonych -i morzem ródziemnem, roztaczaj si wody

w dwóch kierunkach. Jedne pyn od wschodu ku zachodowi,

i te nale do rodzaju rzek pomorskich, drugie pyn z zachodu

na wschód do Jordanu i te nale do rodzaju rzek stepowych.

Teje samej natury s rzeki , które z krainy zajordanowj do

Jordanu pyn.
Tym tedy gównym zarysem siatki rzók monaby niejako

oznaczy natur kraju i wód. Pomorskie rzek zostaj pod

wpywem zachodnich morskich wiatrów, równie jak caa zacho-

dnia poa Libanu. Wody Jordanu nale do ródowych górskich

wód , zasilanych w czasie zimowych deszczów, gdzie wezbranie

wód wielkie spustoszenia czyni. Ztd te jest caa ta kraina

przeorana skalisterai jarami , zasutemi rumowiskiem luuem, nale-

cemi w czci do tak zwanych suchych jarów, i jeden tylko

Jordan nie wysycha nawet ród skwarnego lata.

Reszta pówyspu arabskiego, od doliny Eufratu poczwszy

a do rbka morskiego , niema rzek waciwych. Ztd t jest

to kraj mao yzny, w oazach tylko obok róde osiady i uprawny.

Jako nie mona na cay ten obszar, liczcy do 2300 Q], liczy

obecnie wicej jak do 2,000.000 mieszkaców, w dzisi^szem

zaniedbaniu i opustoszeniu tej krainy, gdzie rolinno zniszczona

yciem pasterskiem w przecigu wieków, a w skutek jej ustpienia

zmniejszya sie wilgo w powietrzu , i zniky lub w gb ziemi

opuciy si róda.

Ogólny tedy obraz pówyspu arabskiego odgraniczaj góry

Libanu, dolina Eufratu, zatoka Perska, morze Czerwone, a na

zachodzie ródziemne. A na caym tym obszarze, który w Oce-

anowej swojej czci jest najmniej jirzystpny, nadaj najwikszy

ruch kraje górskie Libanu i Antilibauu i wklsa dolina Jordanu.

17*
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Olbrzymi ten jar jest wulkaniczn rozpadlin, która na caej

kuli ziemskiej najgbiej rozwara ono ziemi. Fakt ten jest tern

osobliwszy, e si nigdzie nie powtarza, eby dolina rzeki niój

lee miaa od powierzchni morza. Jako ley powierzchnia wód

Jordanu na wyjciu z jeziora Genezaret 625' niej powierzchni

ródziemnego morza, a na ujciu do Martwego morza o 1231'

niej od niego, co najlepiej maluje wzgldny stosunek poziotnu

krainy Jordanu do Ziemi witej i w powszechnoci do wszelkich

znanych rozmiarów poziomu.

Tem ju oznaczeniem trzech oddzielnych niejako krain na

pówyspie arabskim mamy pierwsze zadatki do historycznych losów

tej ziemi. Nigdzie pono nie ukazuje si to tak jasno, e jednym

z gównych czynników historyi jest ziemia , któr pewien ród

osiad, i e powinowactwo krwi ludu z ziemi, któr osiad,

z wiar, któr w sercu nosi, i z tradycy, któr w pokoleniu

przekazywa, daje history. Ztd ujrzymy Fenicyan narodem ua

morzu yjcym , Izraelitów narodem w sobie zamknitym , a Ara-

bów synami pustyni w historyi.
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KSZTAT I POWIERZCHNIA KRAJU.

Pooenie i granice.

7/Jiemia wita lega pomidzy ó2^ a 04^/0" D., i pomi-
dzy 31* a 33*;7 P. S. w rówiiem oddaleniu prawie od

koa pónocnego bieguna i od równika.

Z pónocy ku poudniowi zajmuje w najwikszj dugoci 31

mil, ze wschodu na zachód w najwikszej szerokoci okoo mil

20, a cay jej obszar podaj na 465 mil kwadratowych.

Jeelibymy od tego odtrcili pomorskie siedziby Filistynów

i Fenicyan nad ródziemnem morzem, toby si znacznie jeszcze

zmniejszy obszar Ziemi witj , i trudno prawie poj
,

jak na

tak maej widowni odegraa ludzko najwaniejsz prawie kart

siwych dziejów?

GraniceZiemi witej byway w rónych czasach róne -^

tu jednak zapatrujemy si na ni, jako na „ziemi obietnic

Paskich", a wic w tych granicach, w jakich j posiada

Izrael , jjc po zakonie Boym
; jak mu j wskaza Mojesz;

w jakich j zdoby i rozdzieli Jozue ; w tych granicach w kocu,

do których z wyciki Dawid pomkn kopce swego pastwa

Podug tych praw Boych graniczya Ziemia wita na

pónocy z górami Hermon , a liuja, pocignita od Sydonu na

poudniowe stold gór Libanu i Hermon dokoa obszaru rzeki

Jarmuk do Chanath, oddziela j od pónocy ').

') Y. Moji. in. 8. 10. I wzilimy w on czas ziemi z rki dwu
królów Amorrejczyków, któr.zy byli za Jordanem : od potoku Arnon,
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Ztd rignie sio w ? c h o d n i a g r a n i c a linjf^ pocignit od

Chanath do Selclia. dal^j na ujcie rzeki Nahr Amman do Jaboka,

ztd do róde rzki Arnon , na miasto Aroer nad ni pooone,

i na ujcie tej rzeki. Na dalszej przestrzeni jest granic od

wschodu wybrzee Najsoszego morza, a do miasta Kades])arnea

na kracu pustyni '').

Od poudnia odgranicza Ziemi wit linja pocignita

od ujcia Egipskiego potoku na poudniu od Bersaby do Kades-

barnea ^).

Od zachodu w kocu graniczya z morzem Wielkiem czyli

ródziemnem , na przestrzeni od ujcia Egipskiego potoku do

miasta Sydon "*).

Mojesz dalej jeszcze kadzie t granic, bo nd ródziemnego

morza na Ematli i Sedad a do wsi Enan w pobliu Damaszku •').

a do góry HeiTaon, któr Sydoczycy Sarionzowi, a Araorrej-

czycy Sanir, wszystkie miasta, które le w równej, i wszystk

ziemi Galaad i Bazan a do Selcha i Edra , miast królestwa Og
w Bazau. IV. Moj. XXXII. 42. Kobe te posi:ed i wzi Chanath

z wioskami jej, i nazwa j imieniem swojem Nobe.

-) Y Moj. XI. 24. Od puszczy i od Libanu, od rzeki wielkiej Eu-

fratesa a do morza Zachodniego bd granice wasze. 1 Para.

Y. 9. 16. Na wschodni te stroug mieszka a do wejcia

w puszcz i do rzeki Enfrates. Bo wielk liczb dobytków mieli

w ziemi Galaad. I mieszkali w Galaad, i w Bazau, i w miaste-

czkach jego, i we wszech przedmieciach Saron a do granic.

^) IV. Moji. XXXIV. d. -). Strona od poudnia pocznie si od pu-

szczy Sin, która jest wedle Edom: i bdzie miaa granice na

wschód soca morze Sone. Które okra stron poudniow%

przez wstpowanie Skorpiona, tak eby przeszy do Senna, i

przyszy od poudnia a do Kadesbarne , zkd wynijd granice

od wsi imieniem Adar, i pocign do Asemona. 1 pójdzie koem
granica od Asemony a do potoka Egipskiego i morza Wielkiego

brzegiem si skoczy. Jo:;. XV. 1. 4.

^) IV. Moji. XXXIV. G. A strona zachodnia pocznie si od morza

Wielkiego , i tyme si kocem zamknie.

'") IV. Moj. XXXIV. 7. 9. A na pónocn stron od morza Wiel-

kiego granice si zaczn przychodzce a do góry najwyszej,

od której pójd do Emath a do granic Sedada: I pójd granice

a do Zephrona i do wsi Enan. Te bd granice na stronie

pónocnej.
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, Jakoi w. czasie najwyszej potgi s^vojej rozpieray si granice

Ziemi witej od pustyni Egiptu na pówyspie Synai a do Eufratu.

Salamon posiada Asiongabar i Ailath nad morzem Sitowia ^)

,

zmurowa i utwierdzi Eraath-Suba w Syryi , wybudowa Tadmor

(t. j. Palmir) na pustyni '), i potga jego sigaa od Tliipsy

(Tapsacus) uad Eufratem a do Gazy nad ródziemnem morzem ^).

Tak to speniy si obietnice Paskie, e Izrael posiedzie zie-

mi od rzeki Egipskiej a do rzeki wielkiej Eufrates ^).

S Y R Y A.

Obszarem Syni wrasta pówysep arabski ^w góry Tauru. Pusty-

nia syryjska przypiera a do prawego brzegu rzeki Eufratu

wynios piaszczyst równin, która dopiero na wybrzeach ród-

ziemnego morza przybiera pozór i natur krainy górzystej.

Jeeli od pónocnego zakolenia zatoki Issyjskiej pocigniemy

inj a do Tyru. bdziemy mieli gównie kierunek tej osi. któr

•*} 111. Król. IX. 26. Nabudowa te Salomon okrtów w Asion-

j^abar, który jest blisko Ailath na brzegu morza Czerwonego

w ziemi Idumejskiej. II. Para. 7I1I. 17. Jecha tedy Salomon
• do Asiongaber i do Ailath nad brzegiem morza Czerwonego,

który iest w ziemi Edomskiej.

') II. Para. VIII. ^. 4. Cign te do Emath - Suba i wzi j.
1 zbndowa Pahnir na puszczy i inne miasta bardzo obronne

pobudowa Emath.

*) in. Król. IV.. 24. 2.3. Bo ou dzierial wszystk kraiug , która

bya za rzek i;d Taphsa a do Gazan , i wszystkie króle onych

krajów; a mia pokój ze wszech stron w okoo. I mieszka Juda

i Izrael bez wszelkiej bojani, kady pod winn macic swoj
i pod fig s\vo|. od Dau a do Bersabee po wszystkie dni

Salomonowe.

') I. Mojz. XV. 18. Nasieniu twemu dam tg zieniig od rzeki Egip-

skiej a do rzeki wielkiej Eufrates. II. Moji. XXIII. 51. A gra-

nico twoje poo od morza Czerwonoeo a do morza Palesty-

skiego , a od puszczej a do rzeki : podam w rce wasze oby-

watele ziemie, i wyrzuc je od oczu waszych. Joz. 1. 4. Od
puszczy i od Libanu a do rzeki wielkiej Eufratesa , wszystka

ziemia Hetajczyków a do morza wielkiego na zachód soca
bdzie granica wasza.
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pasma górzyste oddzieliy pustynie Syryi od wybrzey ródziem-

nego morza.

Kraj ten jest niejako Avzgowiem Ziemi witj; góry Libanu

góruj po jednj stronie nad ródziemnem morzem od zachodu,

a góry Antilibanu góruj od wschodu nad obszarem Syryjskiej

pustyni.

Pomidzy temi dwoma pasmami lega gboka dolina . zwana

„Wkls Syry" (Celesyrya). Dolina ta przypada na kierunek

rzek Orontcs i Leontes. i oddziela zaklslym i równym poziomem

góry Libanu od wschodu na przestrzeni od Antyochji do Tyru.

Góry tedy I^ibanu nale wraz z dolin wklsój Syryi do

krain ywych, bo wody ich uchodz na otwarte morze. Ale ju

na poudniowo-wschodnich stokach Antilibanu lega w zamknitej

kotlinie okolica Damaszku, gdzie górskie wody gin w zamkni-

tem ródziemnem jeziorze
,
przypominajc na ma skal kraje

rodkowej zamknitej Azyi.

Gróry Libanu i Antilibanu.

(lory Libanu s podnneni , skalistem pasmem, które si

wznioso do 9000' nad poziomem morza i równolegle do wybrzey

jego. Dugo tego pasma zajmuje do 1 5 mil , a przyldek

Aradus i miasto Tyr ley pod jednym poudnikiem z ostatecznemi

jego Cieklinami.

Grór odrzyna si to pasmo agoduemi falistemi linjami, i nie-

znacznie oddzielone szczyty jego wiec na mil 20, a ku W5*spie

Cypru na morze. Rozmaito ksztatów wszake cechuje jego

zbocze, mianowicie za spadki zachodnie, które wiel skalistemi

przyldkami wybiegy na morze, i pola mprska Libanu jest pena

uderzajcych i malowniczych piknoci natury '").

Od nienj linji a do rbku morskiego murowanemi spi-

trzona terasami i okryta bujn rolinnoci, nawodniona górskiemi

zdrojami, uprawna, zasadzona i osiada a do ostatniój stopy

'") haj. XXXV. 2. Rodzc rodzi bdziecie , i rozraduje si weselc

si i chwalc : chwaa Libanu dana jest jej , ozdoba Karmela

i Saron: oni ujrz chwal Pask i ozdob Boga naszego.
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ziemi
,

jest morska poa Libanu od najdawniejszych Trieków a
po dzi dzie , od cedrów a do oliwnego drzewa i palmy, rze-

czywicie ogrodem Azyi zachodniej i wspania kolebk europej-

skiój cywilizacyi.

Ile morze daje nadziei, ile pilaioc daj góry, tyle widoków,

korzyci i skarbów skupio si na tem górzystem pomorzu Libanu,

i z tych krain, które ze starym zakonem w wiecznej stay woj-

nie, wyszy te na wiat (z Antyochji) prawdy nowego przymierza.

Góry Ant iii ba nu czyli biblijnego Herm on wznosz si

nagle na pónocy z Syryjskiej pustyni . i opadaj ku poudniowi

na równinach Hasbei u róde Jordanu. Najwyszy ich szczyt

jest wiecznie niegiem okryty "), i zwie si Debel Gszeik
czyli Wielki Herm on. Ku wklsej Syryi spadaj zachodnie

jego zbocze nagle, a w upazach stopniowo przechodz wschodnie

zbocze jego ku Damaszkowi tworzc ,.ze czterech ziemskich, pier-

wszy raj na ziemi" t. j. yzn i zamknit krain Damaszku.

Dolny bieg rzeld Leontes oddziela Libanon od gór Ziemi

witej , lecz od najwyszego szczytu Wielkiego Hermonu
wychodz dwa pasma ku poudniowi, z których pierwsze De-
bel Szaf ad na zachodzie, drugie Debel Heisz na wscho-

dzie okra ródowiska Jordanu i jezioro Merom.

PALESTYNA ZACHODNIA.

Wysoczyzn Galilei czyli góry Neftali.

Od gór Libanu i Antilibanu opada kraj ku poudniowi i na

zachodzie od Jordanu, od jezior Merom i Genezaret lega wyso-

czyzn Galilei czyli góry Neftali '-). któr zamieszkiway pokolenia

Aser. Neftali. Zabulon i jedna cz pokolenia Issachar.

Dziaem wodnym, który rozgranicza dolin rzeki Leontes od

obszaru Jordanu, i zwany jest Debel Szaf ad (Saphet), cz
si góry Antilibanu z t wysoczyzn.

") Ka. przyjj. XXV, 13. Jako zimno nieue we niwa, tak posaniec

wierny temu , którj' go posa , duszy jego uspokojenie sprawuje.

Jerem. XVIII. 14. Izali ustaje z skay polnej nieg Libanu.
''^) Joz. XX. 7. I naznaczyli Cedes w Galilei góry Neftali
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Na pónocy tedy wrasta wysoczyzn Galilei czci w poziom

górzysty, czci za odrzyna si równinami Tyru . opada bardzo

wolno w zbieystych upazach ku zachodowi na ródziemne morze

i równiny Akro. znacznie nagiej ku poudniowi (kJ Nazaretu (1160')

na dolin Ezdrelon, któr Cison i)ynie, a stromo w kocu i do

razu prawie odrzyna si na wschodzie od jezior Merom i Gene-

zaret i doliny Jordanu.

Co do ksztatu jest ta wysoczyzn lekko pagórkowatem plas-

kiem wzgórzem
,

przerznitem gbokiemi jarami , w których na

wschód i zachód drobne rzeczki pyn. Ze szczytu jej odkrj^wa

si rozlegy widok a ku nieystym szczytom Libanu na pónoc,

na morze ku zachodowi, na jeziora ku wschodowi, a na poudnie

w pikn i yzn dolin Ezdrelon. Trzy tylko powysze szczyty

wzniosy si na wyniosym zrbie tej wysoczyzny z osobna. W gó-

rach Neftali na zachodzie od jeziora Merom góra Debel Szafad,

na wschodzie od Nazaretu góra Tabor (1755'), i w porodku

jn-awie midzy nimi leca góra Bogosawiestwa, pamitna

po dziewikro z niej wyrzeczonemi sowy Zbawiciela Pana:

-Bogosawieni!" '^).

Równina Izrael czyli Ezdrelon.

Lega na obszarze rzeki Cison na poudniowych spadkach

wysoczyzny Galilejskiej
,
pasmem gór Karmelu na zastrza od

poudnia i zachodu odgraniczona.

Równina ta zajmuje na dugo b, szeroko 4 — 5 mil, i

wznosi si na 800' nad poziom ródziemnego morza. Jestto

najyzniejsza i zarazem najrówuiejsza okolica Ziemi witej , i

bya od wieków spichrzem i pobojowiskiem narodów, które tu

yy i cieray si z sob. W podziale Ziemi witej przypada

ona pokoleniu Issachar.

Pomorze Fenicyan.

Zajmuje od Aradus do przyldka Karmelu przestrze 25 mil.

równolege do gór Libanu, do gór Neftali i wysoczyzny Galilei

•^ MateutK. V. 3. 11.
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Wskim jjasem . zaledwo par mil zajnmjcym w najszerszym

miejscu. legJy te yzne równiny na \vyln7onch ródziemnego

morza.

Od gór Libanu i ^yysoczyzny Galilei pyn ku nim górskie

strugi z tak okwit.vch róde, e im co do wielkoci na wiecie

równych nie ma.

Brzegi morskie s na tej przestrzeni wysokie i skaliste. Tu

leay miasta Tyr, Sydon, Byblus, Tripolis i Aradus, i najsaw-

niejsze porty staroytnój Fenicji.

Zaciodnie wiatry, wiejce ku nim . wprowadzay okrta z a-

twoci do przystani . a na zastrza od skaistyci brzegów Avycho-

dzce rafy podwodne zakryway je od kipieli morskich.

Równiny Aki-u zajmuj przestrze do fi mil. i dolina rzeki

Cison czy z niemi wskim jarem równiny Ezdreon.

Góry Samaryi.

y pene piknych widoków, przernite yznemi dolinami,

oywione zdrojami , lasami i i)aszami okryte. Wznosz si na

3000' nad poziomem morza w ksztacie wielkiej wysoczyzny,

która ku pónocy na równin Ezdreon opada, na zachód zwolna

ku ródziemnemu morzu spywa, a na wschodzie nagym si

spadkiem odrzyna od gbokiej doliny Jordanu.

Na poudniu tej wysoczyzny wzniosy si oddzielnie góry

Efraim czyli Izrael, ze szczytami Ebal i Garizim (2500')-

Tu leaa kraina Sichem. Od nich wychodz jako odrosty ku

pónocnemu wsciodowi góry Gil bo a (1260'), a ku pónocnemu

zachodowi pagórkowate pasma Karmelu, koczce si gór i

przyldkiem Karmel (1500') na wybrzeaidi ródziemnego morza.

Xa wierzchowinie rzóki Cison opada pomidzy wysoczyzn

Galilei a górami Gilboa wodny dzia tak nisko, e przez otwart

skalist bram prowadzi tu po równinie przeprawa z doliny Jor-

danu w dolin rzeki Cison , a ni a do ródziemnego morza

na równin) Akru.

Pokolenia Efraim i Manasses (zachodniej byy w posiadaniu

tych gór , i od pierwszego wziy swe nazwisko ,
póniej naleay

do Samaryi.
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Gróry Judy.

Otrzymay od pokolenia nazw — przypieraj one do gór

Samaryi na poudniu: gównie przecign si nagi i dzili icli

grzbiet z pónocy ku poudniowi, i w tym kierunku zajmuje mil

12, ze wschodu ku zactiodowi 5 — 6 mil, a cae pasmo skaliste

wznosi si od 1—3000' nad powierzchni morza.

Pónocno - zachodnia cz tych gór opada na zachód ku

piknym równinom Saron na ródziemne morze , na wschód kn

Jerychoskim równinom w dolin Jordanu. Do tej nale okolice

i góry Jerozolimy, góra Oliwna, Syon i Morya, sawna dolina

rzeki Cedron. Ben Hinnom i Refaim.

Tu wznosi si na wschodnim kracu gór Judy. a na pónoc-

nym wschodzie od Jerycha góra Kwarantanna, pamitna

40sto - dniowym pobytem i postem Chrystusa Pana na puszczy.

rodkow cz gór Judy zajmuj okolice Hebron i

Judzkiego Karmelu. Poudniowe ich zakoczenie opada ku

puszczy Bersabe i pustyni Synai.

Zachodnie stoki s agodne i w szerokoci pomidzy Jat a

Gaz opadaj góry Judy w lekkich pagórkach ku pomorskim

równinom Sefela. Wschodnie jednak spadki przechodz w wyniose

upazy, i midzy górami a zachodniem wybrzeem Martwego morza

ley na tych upazach puszcza Judy w szerokoci od ujcia

rzeki Cedron a do Asergadda. Wschodni spadek puszczy Judz-

kiój ku Martwemu morzu jest bardzo nagy, bo powierzchnia

jego ley o 1231, niej od powierzchni ródziemnego morza.

Dziki jest pozór tych gór Judy, lecz zielono ich i wody s
pierwsz oaz dla karawan idcych od pustyni Synai i wydaj

si rajem. Do nich na poudniu iirzypieraj góry Aniorrej-

czyków przechodzce po nad jarem (el Gohr) ku wielkiej Egip-

skiej puszczy.

Równiny Saron i Sefela.

Cign si równolege do gór Samaryi i gór Judy na wybrze-

ach ródziemnego morza; przyldek góry Karmelu oddziela je

jia pónocy od pomorza Fenicyi i równin Akru , a pomidzy tyra
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przylfidkiem a Gaz przecign si pas przymorskich krain, które

na dugo do 20, na szeroko 3 — 4 mil zajmuj.

Niskie piasczyste awy, pagórki i skaliste stoy przypieraj

tu na przemian do morskiego brzegu. Miejscami wszake znajduj

si iardzo urodzajne i pikne równiny, oywione dolinami rzek

pomorskich. Do tych nale r ó w n i n y S a r o u pomidzy Cezare

aJaff, i równiny Sefela pomidzy ujciem rzek Rubin a

Askalon pooone.

Brzegi morskie nie s na tej przestrzeni przystpne. Rumo-

wiska skalne, które potoki skadaj na ujciu w czasie wezbrania

wód , zamulaj do reszty piasczyste przestanie , i nie masz tu

dogodnych portów. Dalej poniej Gazy przypiera piasczysta

pustynia wprost do morza, a gra piasków i fal tworzy morskie

odpluczyska i laguny.

JAR ZIEMI WITEJ.

Który Zachodni Palestyn od Wschodniej oddziela, przecign

si z pónocy ku poudniowi od gór Antilibanu a do zatoki Akaby.

Tym jarem pynie Jordan tworzc jeziora Merom i Genezaret,

w tym jarze rozlao si Martwe morze, do którego Jordan wpada;

od poudniowego za zakoczenia Martwego morza przechodzi

suchy bezwodny wdó pomidzy wynioserai zabrzeami a do

zatoki Akaby.

Gbokie pooenie tego jaru Ziemi witej naprowadzao na

myl, e si Czerwone morze niegdy czy musiao z Martwem

w kierunku zatoki Akaby i suchego piaszczystego wdou kamie-

nistej Arabji. Pomiary jednak poziomu zbiy to mniemanie i

dowiody, e dzia wodny oddziela dla wód obszar Akaby od

obszaru Martwego morza , i e w tym kierunku a na poziom

suchego wdou nie moga nigdy przypada odnoga morska.

Jak jar Ziemi witej jest w jej rzebie najwybitniejszym

rj'sem, tak te rol odgrywa w dziejach. Tylko od strony

wwozów Palestj-ny Wschodniej jest dolina Jordanu przystpn

i do wzicia; od jej za posiadania zawisy zawsze losy tej ziemi,

i na jar ten przypadaj po dzi dzie, jako na przyrodzony go-

ciniec, szlaki kupieckich i pielgrzymich karawan.
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PALESTYNA WSCHODNIA.

Obszar rzeki Janniik.

Palestyna Wschodnia przypira take na pónocy o góry Anti-

libanii, a jak górzyste pasmo Debel Safed wychodzi od

najwyszego szczytu Antilibanu (od Debel Szeik) , i okra na

zachodzie ródowiska Jordanu i jezioro Merora, tak wychodzi

od niego drugie górzyste pasmo na obszary Palestyny wschodniej,

Debel Heisz zwane , i okra jezioro Merom od wschodu.

Pasmo to z pónocy ku poudniowi przecignite, opada do

poziomu, równajc si z pónocn3'm wybrzeem jeziora Genezaret,

a u stóp jego rozciela si obszerna, równa i yzna wysoczyzn,

która ca przestrze zajmuje, nalec do obszaru rzeki Jarrauk.

Jestto obszar królestwa Bazan, kraina Hauran i Gaulan. Na

pozór kraj równy, gsto jarami przernity, wodny i pszeniczny

wysoko jednak pooony. '

Na wschód przechodzi on w bezwodne pustynie , i góra Hau-

ran wzniosa si tu na wschodniej jego granicy, ku zachodowi

opada bardzo nagle i stromo na dolin Jordanu , do którego

rzeka Jarnmk odlaa swe wody.

Po podziale Ziemi witej otrzymay t wysoczyzn pokolenia

Juda nad Jordanem i Manasse wschodni.

Góry Galaad.

Wznosz si na poudniu od tj wysoczyzny; równolege do

doliny Jordanu przecigno si ich pasmo z pónocy ku poud-

niowi. Pónocny ich kraniec opada nad dolnym Jarmukiem o

dwie mile poniej jego ujcia: poudniowy równa si prawie

z miastem Rabbath- Ammon. Na dugo tedy zajmuj góry

Galaad do 10 mil, a poprzeczny jar rzeki Jabok dzieli je na

pónocny i poudniowy Galaad.

Spadek tych gór jest ku zachodowi bardzo nagy i krótki na

dolin Jordanu, ku wschodowi przechodz w pustyni. Wzniosy

si do 3000' nad powierzchni morza i s gbokiemi poprzecznenii

jarami przernite, które na Jordan wag wziy. Góry te okry-



z I E M I S w I T E J. 271

waj si piknemi lasami i ynemi paszami , ztd te uprosiy

u Mojesza pokolenia Ruben i Gad , które wielkie trzody miay,

te góry dla siebie i swego dob\^ku '•*).

Góry Phasga (Pisga) i Abarim.

Legy w kocu dalej jeszcze od gór Galaad na poudniu, a

równolege do wschodnich wybrzey Martwego morza. Jestto

w czci dawne królestwo Sihon pomidzy rzekami .Tabok i Amon.

i kraina Moab na poudniu od rzeki Arnon leca.

Na gólnocy wznosi si fu góra Ne bo. z której Mojesz

patrza na ziemi obiecan, z której Izraelowi i jego przyszoci

bogosawi, i na którj umar ^^).

Góry Phasga le nad pónocno - wschodniem wybrzeem

Martwego morza , a gór y A b a r i m le na poudniu rzeki

Arnon od pustyni.

Caa ta kraina górzysta jest wysoczyzn, która na wschód

w pustyni przechodzi, a na zachód bardzo nagle opada ku g-
bokiej kotlinie Martwego morza. Gste

,
gbokie jary przeoray

j w tym kierunku, a do gór Abarim przypieraj na poudniu

góry E d o m e j c z y k ó w, które si przecigny ku zatoce Akaby,

panujc po nad suchym jarem Ziemi witj (el Gohr), a po

nad pustyni kamienistej Arabji — Na pamie gór Edomczyków

'

') lY. Mojz. XXXII. 1 — 5. A synowie Rubeu i Gad mieli wiele

byda i mieli w bydle majgtno niezliczon. A gdy obaczyli

Jazer i Galaad, ziemie sposobne do chowania byda, przyszli do

Mojesza i Eleazara kapana i do przeoonych pospólstwa , i

rzekli : A Taroth , i Dibon , i Jazer, i Nemra , Hezebon i Eleale

i Sabam, i Nebo, i Beon, ziemia któr zawojowa Pan przed

obliczem synów Izraelowych, ziemia jest bardzo obtita na chowanie

byda: a my sudzy twoi mamy wiele byda: i prosimy, ielimy
ualeli ask przed tob, aby j nam sugom twoim da /a osia-

do , a nie kaza nam przeprawi sio przez Jordan.

'') V. Mojz. XXXIV. 1, 5. Wstpi tedy Mojesz z pól Moab na

gorg Nebo, na wierzch Phasga, przeciwko Jerychu: i ukaza mu
Pan wszystk ziemig Galaad a do Dan.... I umar tam Mojesz suga
Paski w ziemi ]Moabskiej na rozkazanie Paskie.
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le góry S e 1 a i H o r , na której Aron umar ^*). Równolege

do nici cign si po drugiej stronie tego jaru góry Amo-
rejczylcó w.

ZAKOCZENIE.

Pieczarowe kredy i wapienie Ziemi witej.

Tak jest tedy Ziemia wita pod wzgldem ksztatu i powierz-

chni swojej , do którego opisu wypada jeszcze doda kilka rysów

o jej geologicznej pododze.

Najniej pooone pustynie okrywaj nienej biaoci lotne

piaski, a miejscami gradówka licznych krzemieni, którmi cae

okolice bywaj zasane. Powysze stanowiska zajmuj poziome

pokady kredy, gbokiemi jarami gsto przeorane , a góry i

Avysoczyzny tworz jurasowe wapienie, które si najwyej wzniosy

nad powierzchni morza.

Zrb tych wapieni przeamay miejscami szczyty i potoki

bazaltowe , które si take w kierunku niszego wylay poziomu

lub lunm rumowiskiem okryy nawet tam cae okolice, gdzie

si nie pokazuje bazalt z gbi wychodzcy.

Do tego rodzaju formacyi naley mianowicie Palestyna zacho-

dnia, góry Hermon, Karmelu, Efraim i Judy.

Na obszarach Palestj^uy wschoduiój, a mianowicie na obszarze

rzeki Jarmuk przewaa formacya bazaltu , sam za .Jar Ziemi

witej jest w caej swej dugoci wulkaniczn otchani o trzech

gównie kraterach, któr dzi Jordan pynie i trzy odla jeziora.

róda gorce i czste trzsienia ziemi wiadcz po dzi

dzie jeszcze o sile ognisk podziemnych w jarze Palestyny, a na

wybrzeach Martwego morza znajduj si formacye soli kamiennej

na wierzchu, pogruchotane utworami wulkanicznemi.

Gdy w tym opisie gównie chodzi o stosunek natury do dzie-

*•) V. Mojs. XXXII. 50. Na któr wstpiwszy bgdziesz przylczon

do ludów twoich, jako umar Aaron, brat twój na górze Hor,

i przyoon jest do ludów swoich.
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juw, wystarczy tu gdy powiem e pokady kredy i wapieni zwyky

tworzy jaskinie i i)ieczary podziemne, które w Ziemi witej

ludziom za mieszkania suyy.

To mieszkanie bowiem po jaskiniacli rzuca wiato na sposób

ycia mieszkaców i objania nie jeden szczegó dziejów.

W kraju skwarnyci dni a bardzo cliodnycli nocy s, podobne

jaskinie prawdziwem dobrodziejstwem natury. Suclie i zdroNYe,

czstokro bardzo obszerne, a wedug potrzeby dajce si atwo

rozszerza, (bo jeden ity pokad tworzy strop, a drugi podog)

byy te jaskinie schronieniem dla ludzi, trzód i wojsk, dla zboa

i dobytku sciowkiem. Obok szlaków karawan pooone, suyy
za gospod podrónym "), samotnym mdrcom i witym za

mieszkania '®), przeladowanym za ucieczk '^), w nicli chowali

umarych -"), w nich kryli si zbójcy i tuacze "'). Wszdzie

'') I. Mojz. XIX. 30. I wyszed Lot z Segora i mieszka na górze,

i dwie córki jego z nim (ba si bowiem mieszka w Segorze)

i mieszka w jaskmi sam, i dwie córki jego z nim.

'*) Sdz. XV. 8. I porazi je (Samson) porak, wielk, tak, i zdu-

miawszy si yst na biodr zakadali. A poszedszy mieszka

w jaskini skay Etam.

") Joz. X. 16. Uciekli bowiem byli pi królów, i skryli si w ja-

skini miasta Maceda. Slz. XX. 45. Co gdy ujrzeli którzy byli

zostali z Benjamin . uciekli na pustyni , i szli do skay, której

imi jest Remmon. I. Król. Xin. 6. Co ujrzawszy mowie
izraelscy, co cieniej byli, (bo by lud utrapiony) pokryli si

w jaskiniach, i w skrytych miejscach, i w skaach te i w jamach

i w studniach. — XXII. 1. Poszed tedy Dawid z ond, i uszed

do jaskini Odollam. Co usyszawszy bracia jego, i wszystek dom
ojca jego, przyszli tam do niego. XXIV, 4. I przycign ku

chlewom owczym , które si natrafiy idcemu , a bya tam jaski-

nia, do której wszed Saul na potrzeby przyrodzone: a Dawid

i mowie jego taili si we wutrznej czci jaskini. II. Król.

XXIII. 13. A przedtem te wyszli byli trzej , którzy byli prze-

dniejszy midzy trzydzieci , i przyszli czasu niwa do Dawida,

do jaskini Odollam.

-") I. Moj. XXni. 19. I tak pogrzeba Abraham Sar on sw§

w jaskini pola dwoistej , która leaa przeciwko Mambre. To

jest Hebron w ziemi Chananejskiej.

*') I. Machali. I. .56. I wypdzili lud Izraelski do jaski, i do skry-

tych miejsc zbiegów.

Dziea W. Toia Tom VI, 18
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tedy gdzie si znajduj pokady kredy i pieczarne wapienie, byy

mianowicie w Palestynie Zachodniej jaskinie bardzo poszukiwane,

a nawet w miastach i wsiach przypierano póniejsze domy i

cae ulice do pieczarnych ska ; tak e jedna cz warownego

domu tworzya podziemie, a z dachu prowadzio wprost wyjcie

na górn, ulic.

Zwyczaj ten przypierania domów do jaski zachowa si po

dzi dzie na Wschodzie , i tylko w formacyi bazaltu w Palesty-

nie Wschodniej s podobne jaskinie nieznane, i tam te znajduj

si od wieków budowane domy i miasta, jak twierdze mocne i

warowne.
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WODY ZIEMI WITEJ.

Wstp.

R zeki Ziemi witej uale gównie do dwóch
zlewisk morskich, i s dwojakiego rodzaju.

Rzeki ku ródziemnemu morzu na zachód pynce,

nale do rodzaju maych rzek pomorskich, ywych.
Do Martwego morza wpada rzeka Jordan, a oprócz

niej kilka drobnych potoków, i te nale do rodzaju wód
ldowych martwych, bo obszar ich jest dokoa zamknity,

i nie czy si z morzami wiata.

Do ródziemnego morza wpada:

1. Rzeka Leontes (Nahr Kasmich), która ma róda na

pónocno-zachodnich stokach Wielkiego Hermonu, czyli gór Anti-

libanu, pynie z pónocy ku poudniowi obszern i yzn równin

pomidzy górami Libanu i Antilibanu, krain tak zwanej Wklsej
Syrji. Skrcajc si ku poudniowemu zachodowi wstpuje w wyom
skalisty, i przybierajc na tej przestrzeni kierunek zachodni, wpada

na pomorskich równinach dawnej Fenicji do morza powyej

miasta Tyru.

Jestto najwiksza rzeka ze wszystkich, które do morza ród-

ziemnego uchodz, i bywaa prawie pograniczem Ziemi witej.

Wody jej s górskie obfite, pynie na przestrzeni przeszo mil

12, a ródowiska jej oddziela tylko maa wysoko od rzeki

Orontes pyncej równin Wklsej Syrji ku pónocy.

18<-
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2. Potok Belus (Nabr iNaman) Avypywa z bagna zwanego

Ceutawia, pj-nie ua krótkiej bardzo przestrzeni od wscbodu na

zacbód, wpada przy miecie portowem Akre do morza i tem jest

pamitny e z jego piasku pierwsze szko robili Fenicyanie, a

jeszcze w wiekacb rednicb wozili Genueczycy i Weuecyanie

piasek z nad tego potoku do robienia szka.

3. Cison (Kisou, Makattua), ma róda ua górze Tabor,

powikszaj go potoki pynce od gór Efraim ku niemu, prz-chodzi

pikne równiny Izrael czyli Ezdrelon w pónocno-zachodnim kie-

runku, równolegle prawie do pasma gór Karmelu i wpada na

pónocy przyldka Karmelu do morza. Wody jego s czyste,

jasne i zielonawe — Nad Cisonem kaza pozabija kapanów

Baala prorok Eljasz '-), i potok Cison niós trupy wojska Sisary -^).

4. Potok Chorseus (Ptolomeusza — dzisiejszy Koradsze)

pynie na krótkiej przestrzeni z pónocy od pasma gór Karmelu

ku poudniowemu zachodowi, i wpada poniej Dor do morza.

5. Potok Krokodylów (Ptolomeusza — dzi Zerka) ma

take na Karmelu róda, pynie w tyme kierunku na równej

prawie przestrzeni, i wpada powyej Cezarei do morza. Otrzyma

nazw swoj od krokodylów, które dotd w nim yj.
6. Potok Kana (Torrens arundincti, Nabr Abu Zabura),

który stanowi granic pomidzy pokoleniem Efraim i zachodniem

Manasse -^), powstaje z dwóch strug, z których pónocna w Sichem,

poudniowa w górach Efraim bierze pocztek, obie maj si od

") in. Król. XVIII. 40. I rzek do nich Eliasz: Pojinajcie proroki

Baalowe, a i jeden z nich niech nie ujdzie. Które gdy pojmali

zaprowadzi je Eliasz do potoka Cison, i pobi je tam.

-^) Scl'^. IV. 7. 13. A ja przywiod do ciebie na miejsce potoka

Cison Sisar hetmana wojska Jabin, i wozy jego i wszystek lud,

a dam je w rk twoje. I zebra (Sisara) dziewi set kosistych

wozów, i wszystko wojsko z Haroseth pogaskiego do potoka

Cison — V. 21. Potok Cison niós trupy ich, potok Kadumim,

potok Cison: podepcz duszo moja due. Psal. LXXXII. 10.

Uczy im jako Madyam i Sysarze: jako Jabin u potoka Cison.

'^*) Joz. XVn. 9. A granica dohny trzcinnej idzie ku poudniu

potoka miast Ephraim, które s, w porodku miast Mauasse:

granica Manasse od pónocy potoka, a koniec jej cignie do

morza.



z I E MI WITE J. 277

Y.scliodu ua zachód i cz si z sob na równinie Sarona; wpa-

daj jak Asur do morza.

7. Rzeka Au dieh (t. j. krta rzeka, w wiekach rednich

Fhivius Raraae), która od Ramii w wielkich zakrtach ku pó-

nocnemu zachodowi pynie, ma róda pod gór al Chalii (Abra-

hama) i wpada powyej Joppy do morza. Dugo jej od róde
do ujcia zajmuje dzie podróy. Nazwa tej rzeki Nahr Abi

Fothrus (w Abufedzie) oznacza zapewne „rzek Apostoa Piotra",

który 'K pobliu tej rzeki w Lyddzie i Joppie nawraca.

8. Rzeka Sorek, dzi Nahr Rubin zwana, bierze pocztek

z potoków nastajcych okoo Betlehem i Jerozolimy. Nie

wield tylko dzia wodny oddziela górne jej dopywy od róde
rzeld Cedrou. Pynie ze wschodu na zachód, wykrca si od

Jamny ku pónocy i wpada powyej niej do*morza. Do obszaru

tej rzeki naley jar Elah, (dzi Wady Sumt zwany), biblijna

dolina terebintu
,

gdzie Dawid zwyciy Goliata w walce z Fili-

styny, midzy Socho i Aseka "^)

9. Potok A skal on, (Torrens Botri, dzi Simsim) w po-
czeniu z Wady el Hasy wpada poniej miasta Askalon do morza.

róda jego w górach Judy, bieg jego krty bardzo , kierunek

zachodnio-pónocny. W jjismie nazywa si ten potok „stru-

mieniem grona"; okolica ta bya bowiem sawna z win i od

tego to potokn przynieli do obozu sawne winne grono na zwiady

wysani od Mojesza szpiegierze -*').

10. Potok Bezor (Torrens Besor, Wady Sheriah) bierze

pocztek na podnóu zachodniem gór Judy, pynie ze wschodu

'-^) I. Król. XVn. 1. 2. A zebrawszy Philistynowie wojska swe na

walk, zeszli sig do Socho Juda, i pooj'Ii sig obozem migdzy

Socho i Azeka, na granicach Dommim. — A Saul i synowie

Izrael zebrawszy sig przycignli do doliny Therebinthu, i uszy-

kowali wojsko ku bitwie przeciw Philistynom

-'*) IV. Moj. XIII. 24. 2-5. I szedlszy a do strumienia gron-i,

urnli (szpiegierze) ga winn z jagod jej , któr nieli na

drgu dwa mowie, z malogranatów te i fig miejsca onego

nabrali. Które nazwane jest Nehel Eschol, to jest strumie

grona, dla tego e ztamtd grono winne przynieli syuuwi

Izraelowi.
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na zachód , i wpada pomidzy Gaz, a Rafi, do morza. Do

niego wpada potok Wady Gerar — Nad nim pobi Dawid

Amalekitów -'^.

11. W kocu wpada najdalej na poudniu Potok Egipski

czyli Sihor, który stanowi poudniow, granic Ziemi witej

na pewnej przestrzeni -^). róda jego nastaj na poudniowych

stokach gór Judy, a mianowicie w tern pooeniu, gdzie góry

Karmelu do nich przypieraj, w ksztacie ociennego pasma.

Dalej przechodzi potok Egipski puszcz Bersaby od wschodu na

zachód, i wpada jak Rhinokolura (Rinokorura dzi el Arysz) do

morza — W wyraeniach pisma oznacza on zawsze pogranicze

Ziemi witej, podobnie jak „Dan i Bersaba" mówi si take

„od Emath a do potoku Egipskiego-' -^).

c

Do Martwego morza wpada:

Gównie rzeka Jordan która jest najwiksz z rzek

Ziemi witej , i waciwie tylko jedn rzek która nie wysycha

przez rok cay.

Arabowie zw go „Ordon, Jer den", a po morze galilej-

skie czyli jezioro Genezaret, — a poniej tego „Szeri a el

Kebir" t. j. „wielkiem pojem".

-") 1. Król.. XXX. 9. 10. 21. A tak poszed Dawid sam i sze set mów,
którzy z nim byli, i przyszli a do potoka Bezor: i spraco-

wani niektórzy pozostali. — Ale Dawid goni sam i czterysta

mów: bo ich dwiecie byo pozostao, którzy spracowani nie

mogli si pi'zeprawi przez potok Bezor.

^*) IV. Moji. XXXIV. 5. (3). Jez XV. 4. A ztd p7zechodz,c do

Asemona, i przychodzc do potoku Egiptu: i bd granice jego

morze wielkie. Ten bdzie koniec sti-ony poudniowej.

") III. Król. VIII. 65. Uczyni tedy Salomon na on czas wito
znamienite, i wszystek Izrael z nim, zgromadzenie wielkie od

wejcia Emath a do rzeki Egipskiej
,
przed panem Bogiem na-

szym, przez siedm dni, i przez siedm dni, to jest, przez czterna-

cie dni. II. Para. VII. Uczyni tedy Salomon onego czasu

uroczyste wito przez siedm dni , i wszystek Izrael z nim , zgro-

madzenie bardo wielkie, od wejcia Emath, a do potoka Egip-

skiego. Amos. VI. 15. Bo oto wzbudz na was domie Izraelów,
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Jar, na który przypada w pewnej czci dolina Jordanu,

przecign si z pónocy ku poudniowi od podnóa Antilibanu

a do zatoki Akaby.

Wklso t nazwalimy „Jarem Ziemi w i t ej " , i na

przestrzeni tego jaru lega naprzód kraina ródowisk Jordanu,

nastpnie jezioro Merom, które Jordan odlewa, dalej dolina

rzeki Jordanu od tego jeziora do jeziora Genezaret, przez które

Jordan przechodzi, dalej dolina Jordanu od tego jeziora a po

ujcie tej rzeki do Martwego morza, a w kocu morze Martwe.

Caa ta przestrze kraju naley do obszaru Jordanu i opisu jego.

Jordan bierze pocztek z trzecli górskich rzek w górach

Antilibanu. ^

Banias, Dan, Hasbeni zw si te rzeki. Pierwsza

wypywa w pobliu Paneas (Cezarea Filipowa) z wielkiej groty,

która bya u sjryjskich narodów powicona nimfom róda i

bokowi Pan. Jaskinia ta nie jest waciwie ródem rzeki, lecz

tylko ujciem podziemnej strugi , która ma swe róda daleko

wyej u czystego górskiego jeziora zwanego Faila (Birket el Ram).

Rzeka Dan powstaje ^1^ mili na zachodzie od Banias przy

Tell el Kady, i czy si po krótkim biegu z rzek Banias.

Hasbeny w kocu, który obok Hasbei wypywa, i na prze-

strzeni swego biegu zasila si potokami górskiemi Antilibanu,

ma wicej wody od poprzednich, i czc si z niemi, dostaje

nazwisko Jordanu.

Po poczeniu swoich wód ródowych odlewa Jordan jezioro

botniste zwane w pimie INI erom, t. j. wysok, górn wod,

(take Samochonitis, dzi el Hule).

mówi Pan Bóg zastpów, naród: i skruszy was od wejcia do

Eraath. a do potoku puszcze. —
") Joz. XI. 1. 5 — 7. Co gdy usysza Jabin król Asor, posia do

Joljaba króla Madon, i do króla Semeron, i do króla Acsaph

I zjechali si ci wszyscy królowie w kup u wód IMprom , aby

walczyli przeciw Izraelowi. I rzek pan do Jozuego : Nie bój si

ich: bo jutro o teje godzinie ja te wszystkie podam na zranienie

przed oc<:yma Izraela: koniom icli yy poderniesz, a wozy

ogniem popalisz. I przj^cign Jozue i wszystko wojsko z nira
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Jezioro Merom ma bagniste zarose brzegi, zmienia si latem

w istotne bagno. Dugo jego zajmuje 2 '4 , szeroko 1 mil.

Tylko wschodnie brzegi jego s zamieszkae. Nad brzegami

jego pobi Jozue królów Chananejskich ^'').

Wypynwszy z jeziora Merom oczyszcza Jordan swe wody

na skalistem ou. Po pó mili biegu, wybrnwszy z jeziora,

natrafia si na tak zwany most patryarchy Jakóba, przez

który mia si przeprawia podug poda arabskich powracajc

z synami z Mezopotamji, czemu podanie Pisma przeczy •'").

Po 2 Y„ mili biegu
,

gdzie pytko i ranie Jordan pynie,

tworzy drugie jezioro Genezaret, Cinnereth, Tiberias,

take morzem Galilejskiem zwane.

.Jezioro to ma okoo 3 mil dugoci
,
pótory mili szerokoci.

Rozlao si w gbokiej kotlinie, otoczonej wysokiemi, stromemi,

wapiennemi i bazaltowemi skaami dokoa, które na poudniowych

i wschodnich zabrzeach sigaj 800 — 100' nad powierzchni

wód. Ku zachodowi jego legy i)ikne równe odchodziska, prze-

rnite ywemi wodami, które do jeziora wpadaj. Wody jego

s czyste, dno jeziora gbokie.

Okolice jeziora Genezaret s tak pikne, e im równych

w Ziemi witej nie ma. W pimie Starego Zakonu mao o

nich wspomnie, ale za to tem wicej w pismach Nowego Przy-

mierza. Nad niem leao miasto Kapharnaum, gdzie Chrystus

Pan tak czsto przebywa, nad niem leaa Bethsaida, Tiberias,

Korozaim, Magdala i zamek Marji Magdalenny ^"). Nad tem

przeciwko im u wód Merom z naga, i przypadli na nie. I da je

Pan w rce Izraelowi.

^') I. Moji. XXXII. 22. A wstawszy w czas, wzi dwie eni swe,

i tyle suebnic z jedynaci. synów, i przeprawi sie przez bród

Jakób. XXXIII. 17. 18. A Jakób przyszed do Sochot: gdzie

zbudowawszy dom a rozbiwszy namioty, nazwa imig miejsca

onego Sochot, to jest Namioty. I przeszed do Salem miasta

Sichimczyków, które jest w ziemi Chananejskiej
,
potem iako si

zwróci z Mezopotamii Syryjskiej, i mieszka przy miasteczku.

^^) Mat. XI. 21. 23. Biada tobie Korozaim, biada tobie Bethsaido:

Bo gdyby si byy w Tyrze i Sydonie cuda stay te, które si

stay midzy wami, dawnoby byli w wosieunicy i w i:)opiele

pokutowali. A ty Kapharnaum iali si a do nieba wyniesiesz ?



ZIEMI W I T i: J. 28 r

jeziorem yli jako rybacj-, apostoowie Piotr i Andrzej, Jaliób i

Jan w. ^^). Tu odbywa si ów cudowny poów ryb ^*). Tu

ucisza burz Chrystus na jeziorze ^^). Po wodach tego jeziora

przeciadza si Zbawiciel ^^), pywa po nich, i naucza z odzi ^').

Nad brzegami jego stoczyli Rzymianie z ydami bitw za czasów

a do* pieka zstpisz. uk. X. 13. — Jan. VI. 1. Potem Jezus

odszed za morze GalDejskie, które jest Tyberyadskie. —
") Mat. IV. 18. 21. A gdy Jezus chodzi nad morzem Galilejskiem,

ujrza dwu braci, Symona, którego zowi Piotrem, i Andrzeja

brata jego , zapuszczajce sieci w morze (albowiem byli rybitwi)

— A postpiwszy ztamtd , ujrza drugich dwu braci , Jakóba

Zebedeuszowego , i brata jego w odzi z Zebedeuszem ojcem ich

oprawujce sieci swoje i wezwa ich. —
^*) uk. V. 1 — 6. I stao sig, gdy rzesze nalegay na, aby su-

chay sowa Boego, a on sta podle jeziora Genezaretskiego.

I ujrza dwie lodzie stojce przy jeziorze: a rybitwi wyszedszy

z nich plókali sieci. A wszedszy w jedne ód , która bya Sy-

monowa, prosi go aby maluczko odjecha od ziemi. A siadszy

uczy rzesze z odzi. A gdy przesta mówi rzek do Symona.

Zajed na gbi, a zapucie sieci wasze na poów. A Symon
odpowiedziawszy rzek mu : Nauczycielu , przez ca noc pracu-

jc, uicemy nie uowili: wszake na sowo twe zapuszcz sie.

A gdy to uczynili, zagarnli ryb mnóstwo wielkie, a sig rwaa
sie ich. Jan. XXI. 6. 11. Rzek im: Zapucie sie po prawej

stronie odzi, a najdziecie. Zapucili tedy: a ju dalej nie mogli

jej cign przed wielkoci ryb. — Wstpi Symon Piotr, i wy-

cign sie na ziemig, pen wielkich ryb, sto pidziesit

i trzech. A cho ich tak wiele byo, nie podara si sie. —
'=) Mat. VIII. 23 — 26. A gdy on wstpi w ód , weszli za nim u-

czniowie jego. Oto wzruszenie wielkie stao si na morzu tak i
way ód okryway : a ou spa. I przystpili k'niemu uczniowie

jego, i olmdziii go mówic: Panie zachowaj nas giniemy. I rzek

im Jezus: Czemueie bojaliwi, maowierni? Tedy wstawszy roz-

kaza wiatrom i morzu , i stao si uciszenie wielkie.

^") Mar. VI. 48. A widzc je mordujce sig wiosy robic (bo im

by wiatr przeciwny) a okoo czwartej stray nocnej
,
przyszed

do nich chodzc po morzu : i chcia je min.
^") Mat. Xin. 2. I zebray sig do niego wielkie rzesze, tak i

wstpiwszy w ód siedzia, a wszystka ona rzesza na brzegu

staa. uk. V. 1 — fi.
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Wespezjanina ^^), i z niego ma wyj wedug Talmudu messjasz

(Aiitycliiyst).

Na poudniowem zakoczeuiu jeziora Genezaret wypywa Jor-

dan nag górslc rzek pen wirów, raff i prdów, a po 13

milach biegu wpada do Martwego morza.

Zrazu a do el Bukab le w jego dolinie yzne i uprawne

ziemie, i w poowie tej drogi znajduj si na rzece ruiny starego

mostu, lecz na dalszej przestrzeni zmienia si jar Jordanu w nag
pustyni, która a do wód siga, a tylko sam brzeg rzeki otacza

rbek zielonoci.

Najbardziej rozszerza si jar Ziemi w. na tej przestrzeni

dolnego biegu w okolicy Bethsean i na równinach Jerycho. Tam
zajmuje okoo dwóch , tu do trzech mil szerokoci. Dolin Jor-

danu otaczaj tu dwa pasma nagich ska o nagych spadkach.

Wody jego s mtne, spadek ich zawsze jeszcze nagy.

Po lewym brzegu ley naprzeciw równin Jerychoskich pole

Moabskie na mil szerokie, poczem si znowu zwa dolina

Jordanu, który w kocu wpada do Martwego morza,

Caa dugo jego biegu zajmuje 1« — 19 mil, bieg jego

jest krty, spadek wód nagy na czste skaliste i paskie wyspy

w ou, nie wysycha wprawdzie przez rok cay, bo jest górskiemi

i ródowemi wodami zasilany, lecz moe suy tylko w czasie

wezbrania wód do eglugi niewielkich statków. Obszar Jordanu

jest dokoa zamknity, i wody jego ginc w Martwem morzu,

nie cz si z wodami wiata ; dolina za jego lega najgbiej

na kuli ziemskiej w olbrzj-mim wulkaniczuym jarze , który od

jeziora Merom a do Akaby przechodzi.

Szeroko Jordanu zajmuje przy wyjciu z jeziora Merom
24', na wyjciu z jeziora Genezaret 75', a poniej równin Jery-

choskich 1 Y2 mili, powyej ujcia swego na tak zwanej „kpieli

pielgrzymów" do 100'. W najgbszych miejscach ma jego

koryto do 12'; opada w czasie posuchy znacznie, gdzie go tylko

górskie Antilibanu zasilaj wody.

Na wyjciu z jeziora Genezaret ley powierzchnia wód Jordanu

625' pod powierzchni ródziemnego morza, a na uj^^ciu do

') Józ. yd. Bell. Jud. 3, 10, 9.



ZIEMI W I V T {:',. 283

Martwego morza o 1231' niej od niego. To tómaczy zjawiska

zwrotnikow5ch krain w dolinie Jordanu , a powierzchnia morza

Martwego ley w ten sposób najgbiej na kuli ziemskiej.

W Pimie sa czste wzmianki o Jordanie. Lot osiad nad

Jordanem ^^), Jakób przeszed przez niego do Mezopotamji *"),

Mojesz doszed tylko do Jordanu i widzia po za nim obiecan

ziemi *^), Jozue przeszed go i przeprawi przeze lud ^-), Aod

zwycionym Moabitom kaza zabied drog od Jordanu ^^j,

Gedeon to samo zrobi Madjantom ^^), i w ogólnoci czsto

wspominany w zajazdach Filistynów i Amonitów z Izraelem ^^),

^^) I. Mojz. XIII. 10. 11. Podniósszy tedy Lot oczy swe ujrza wszy-

stkg w okó krain Jordanu, która wszystka polewana bya
przedtem ni Pan zatraci Sodom§ i Gomorr, jako raj Paski,

i jako Egipt idcj-m do Segora. I obra sobie Lot kraing nad

Jordanem i odszed ze wschodu soca.

^"j I. Moji. XXXII. 10. O lasce mojej przeszedem ten Jordan: a

teraz ze dwiema hufcami sig wracam.

*') V. Moj. III. 27. Wst%p na wierzch Phasyi, a obró w koo oczy

twoje, na zachód i na pónoc, i na poudnie i na wschód, a

patrz, bo nie przejdziesz przez ten Jordan. IV. 21. I rozgniewa

si Pan na mi dla mów waszych, i przysig e nie przejd za

Jordan, i nie wnijd do ziemi najlepszej, któr wam da.

") Joz. III. 14. Wyszed tedy lud z namiotów swych, aby przeszed

Jordan: a kapani którzy nieli skrzyni przymierza, szli przed

nim. Psal. CXIII. 3. Morze ujrzao i ucieko: Jordan wróci

si nazad.

") Scls. III. 28. Który rzek do nich: Pójdcie za mn: albowiem

da Pan nieprzyjaciele nasze Moabity w rce nasze. I szli za

nim , i ubiegli brody Jordana
,
przez które si przeprawuj , do

Moab : i niedopucili nikomu przechodzi.

**) Sdz. Vn. 24. I posa Gedeon posy ua wszystk gór Ephraim

mówic, idcie na zabieenie Madyan, a ubiecie wody, a do

Betibera i Jordanu. I woa wszystek Ephraim i ubieg wody

i Jordan a do Bethbera.

''') Sdz. X. 8. 9. I byli utrapieni i bardzo ucinieni przez lat om-
nacie, wszyscy którzy mieszkali za Jordanem w ziemi Amorej-

czyka, który jest w Galaad: tak dalece, e synowie Ammonowi
przeprawiwszy si przez Jordan pustoszyli Juda i Benjamin i

Ephraim: i by Izrael zbytnie utrapiony.
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w walce sdziego Jefty z pokoleniem Efraim *®). Dawid uchodzi

przed Absalomem za Jordan , Absalora ciga go za Jordan '*'),

powraca po mierci jego ^^). Eljasz i Elizeusz id przez Jor-

dan ^^). Naaman uzdrowion jest wodami Jordanu ^"). Elizeusz

z synami prorockimi nad Jordanem ^'). W wojnach Machabeu-

szów czsta wzmianka o nim. W kocu za chrzci Jan vv. , i

ochrzci Chrystusa w Betharabie nad Jordanem ^").

Drugiego dnia Wielkiejnocy pielgrzymuj dzisiejsi pielgrzymi

rokrocznie z Jerozolimy do Jordanu i kpi si w Joi'danie.

'"') Sdz. XII. 5. I osiedli Galaadczykowie brody Jordaskie, przez

które sig Ephraim wraca mia.

^^) II. Król. XVII. 22. 24. A tak wsta Dawid i wszystek lud który

z nim by , i przeprawili si przez Jordan a rozedniao : i ani

jeden nie zosta, któryby sig przez rzek nie przeprawi. A Da-

wid przyszed do obozu. A Absalom przejjrawi sie przez Jordan

sam i wszyscy mowie Izraelscy z nim.

**). II. Król. XIX. 15. I wróci si król i przyszed a do Jordanu,

a wszystek Juda wyszed a do Galgala aliy zaszed królowi, i

przeprowadzi go przez Jordan.

") IV. Król. II. 6. 8. I rzek mu Eliasz : Sied tu , bo mi Pan

posa a do Jordanu. A on rzek: ywi Pan i ywi dusza

twoja, e si ciebie nie puszcz. A tak szli pospou obadwa.

A pidziesit mów z synów prorockich szo za nimi, którzy

i stanli przeciwko daleko: a oni oba stali nad Jordanem. I

wzi Eliasz paszcz swój, i zwin je, i uderzy wody. które si

rozstpiy na obie stronie , 1 przeszli oba po suszy.

^') IV. Ki-óL V. 9. 10. Przyjecha tedy Naaman z komi i z wozmi

i stan u drzwi domu Eiizeuszowego. I wysa do niego Elize-

usz, posaca mówic: Id, a omyj si siedmkroó w Jordanie,

i wróci si zdrowie ciau twemu , i bdziesz oczyszczon.

^') IV. Król. VI. 1, 2. I rzekli synowie prorocy do Elizeusza: Oto

miejsce, na którem mieszkamy przed tob, ciasne jest na nas.

Idmy a do Jordanu, a niechaj wemie kady z lasu po jednem

drzewie, e tam sobie zbudujemy miejsce ku mieszkaniu.

^*) Mat. III. 6. 13. I byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowia-

dajc si grzechów swoich. Tedy Jezus przyszed od Galilei nad

Jordan do Jana, aiiy by ochrzczon od niego. Mar. I. 5. 9, Jan

I. 28. To si dziao w Bethaniej za Jordanem , kdy Jan

chrzci.
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Morze Martwe take morzem puszczy ^^), morzem
sonem, uajsoiiszem ^^), morzem Wschodniem ^^),

asfalt o wem ^^), a u Arabów Bi r ket Lut (morze Lota)

zwane, przecigno si dalej ku poudniowi w kierunku doliny

Jordanu jarem Ziemi witej, w dugoci litu, a w szerokoci

do 3 mil. Jestto kotlina wielkiego krateru otoczona wysokiemi

skaami, zalana souemi wodami, z której wyjcia nie ma Jordan.

Wody tego jeziora wznosz si w czasie wezbrania Jordanu,

lecz to nie zmienia wielkiej sonoci Martwego morza, na którego

brzegach i dnie znajduj si pokady soli kamiennej zgruciotane

formacjami wulkanicznemi. Odparowanie trzyma tu wag przy-

bytkowi wód sodkich, a ruch jaki Jordan nadaje martwemu

zwierciadu , zamienia si w prd morski , i nie wpywa zreszt

na natur jego. Tylko na ujciu Jordanu, i na ujciu zimowych

potoków lub wód ródowych do Martwego morza okrywaj si

brzegi i wwozy jego wskim rbkiem rolinnoci, zreszt jest

to kraina mierci, okryta skorup soli, i cigle jeszcze tworz-

cemi si asfaltami. O czynnoci si i ognisk podziemnych wiad-

cz tu czste trzsienia ziemi i gorce róda siarczyste ; w wodach

te Martwego morza nie ma istot ywych.

^') Joz. III. 16. Stangy wody zciekaj,ce na jediiem miejscu, i jako

gór podnoszc si widziane byy daleko , od miasta które zowi
Adom a do miejsca Sarthan : a które byy nisze do morza

pustynie (które teraz Martwem zowi) spyny, a do szcztu

ustay, V. Mojz. III. 17. I równin, pustynie i Jordan, i gra-

nice Cenereth a do morza puszczej , które jest najsosze.
'"*) I. Moj. XIV. 3. Wszyscy ci zeszli si w dolin len, która

teraz jest morzem sonem. IV. Mojz. XXXIV. 12. I pocign,
a do Jordanu, a na ostatek morzem sonem si zamkn. Joz,

XV. 2. Pocztek jej od koca morza najsoszego i od jzyka,

jego , który patrzy na poudnie.
'^') Ezech. XLVII. 18. A strona wschodnia z poród Auran, i z po-

ród Damaszku, i z poród Galaad, i z poród ziemie Izraelskiej.

Jordan rozgraniczajcy od morza wschodniego , bdziecie te
mierzy stron wschodni. Joel. II. 20. I tego który jest od

pónocy oddal od was: i wypdz go do ziemi bezdronej i pustej:

oblicze jego ku morzu wschodniemu , a ostatek jego ku morzu

ostatecznemu.

5") Józ. yd. Bell. Jud. III. 10.
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Wedug poda Starego Zakouu leaUi dawniej w tej kotlinie

pikna, yzna równina Siddira, zwana niekiedy take „dolin
len" ^'), pena wód ywych i bogosawiestwa. Tu znajdo-

way si miasta: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim i Zoar (Segor),

które Bóg ogniem siarczystym za czasów Abrahama zatraci ^^),

i caa natura i miejscowo zgadza si zupenie z podaniami

pisma, a jak dzieje Nowego Zakonu kr okoo piknego jeziora

Genezaret , tak tumacz podania Starego Zakonu natur morza

Martwego.

Dla sonoci wód swoich nazywa si sonem bo souszych

wód nie ma na wiecie: sól we rzucona nie rozpuszcza si, tak

bardzo jest ju nasycone sol. Martwem nazywa si, bo w uiem

nie ma nic }*wego, i nic y nie moe. Tak jest za stosunkowo

cikie, e w wodach jego zanurza si jest niepodobn rzecz.

Arabowie nazywaj go „morzem Lot a" (Birket Lut), przeto

e Lot uszed z doliny Siddim gdy Pan pustoszy j ogniem, a

ona Lota zostaa w kamienny sup soli zamienion ^^), który

dotd pokazuj na poudniowo - zachodniem zabrzeu.

Obszar caego .Jordanu jest nie Avielki, bo nie zajmuje nad

250 mil Q, i trudno jest go oznaczy z dokadnoci, bo zimowe

") I Moj. XUI. 10. XIV.

"*) I Mojz. XIX. 24. 2.5. Tedy Pau ddy ua Sodomg i Gomorr
siark i ogniem od Pana z nieba. I wywróci miasta te , i wszy-

stka w kó kraiiig, wszystkie obywatele miast i wszystko co si

zieleni na ziemi. V. Mojz. XXIX. 23. Siark, i soln gorcoci
spaliwszy, tak eby jej potem nie siano , ani nic zielonego nie

rodzia, naksztat wywrócenia Sodomy i Goraorrhy, Adomy i Se-

boim, które wywróci Pan w gniewie i w zapalczywoci swojej.

Jerevi. XLIX. 18. Jako wywrócona jest Sodoma i Gomorrha

i Iiliskie jej, mówi Pan. L. 40. — Amos. IV. 11. Wywróciem
was jako wywróci Bóg Sodom i Gomorr. i stalicie si jako

gownia porwana z ognia. Sophon. II. 9. Przeto ywe ja, mówi

Pad zastpów Bóg Izraelów, e Moab jako Sodoma bdzie, a sy-

nowie Ammon jako Gomorra suchoci ciernia i gromadami soli,

a pustyni a na wieki.

^') I. Mojz. XIX. 26. A obejrzawszy si ona jego nazad, obrócona

jest w slup soli.
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potoki niku w czasie lata, zostawiajc po sobie skalnóm rumo-

wiskiem zasiane jary i doliny.

Kraj cay jest po najwikszej czci z rolinnoci ogoo-

cony, ztd brak róde i wód staych. Wody za zimowe przy-

bywaj i opadaj nagle.

Od prawego brzegu wpada do Jordanu:

1. Potok z pod góry Tabor, z zachodu na poudniowy

wschód pyncy, wpada o mil poniej jeziora Genezaret.

2. Potok Beisan, nastaje w pobliu miasta Izrael, pynie

z zachodu na wschód yzn równin, na mil szerok, pomidzy

górami maego Hermouu a Gilboe, i w nagych uchodzc spad-

kach, wpada do Jordanu na równej wysokoci jak miasto Bethsean

ley, które na pónocy pomija.

3. Potok Karith, nastaje w okolicy górzystej okoo

Samarji, pynie od zachodu ku poudniowemu wschodowi ciasnym

jarem i wpada do Jordanu naprzeciw gór Galaad. Pamitny

pobytem proroka Eljasza w tej stronie ^°).

4. Potok Euon bierze pocztek z gór Efraim, pynie

od zachodu ku poudniowemu wschodowi, i po krótkim biegu

wpada do Jordanu.

5. Potok Elizeusza od proroka, który wody jego uzdro-

wi tak nazwany, nastaje powyej Jerycha, i przepyAvajc równe

pola Jerychoskie od zachodu na wschód, wpada po krótkim

biegu do Jordanu.

Od lewego brzegu zabiera Jordan:

dwie tylko rzeki, lecz te nale do najznaczniejszych jego dopywów.

1. Rzeka Jarmuk (Hieromax, dzi Szeriat el Mandhur,

Menadhere) ma wicej rozgazienia od samego nawet Jordanu.

") III. Król. XVII. 3. 6. Odejd ztd, a id na wschód soca, i

skryj si w potoku Karith, który jest przeciw Jordanowi. I tam
z potoka pi bdziesz , a krukom rozkazaem aby ci tam ywili.

Poszed tedy i uczyni wedug sowa Paskiego: a szedszy usiad
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Nastaje z kilku róde szeroko rozrzuconych w starem królestwie

Bazan w górach Haurau, pynie ze wschodu na zachód, zasila

si kilk, ywemi potokami pyncemi ku niemu z gór Gaulan, i

jest na ujciu swojem tak gboki i szeroki jak Jordan, do któ-

rego wpada o mil poniej jeziora Genezaret.

2. Rzeka Jabok (dzi Zerka) ma róda swoje nad

szlakiem pielgrzymów w zamku Zerka, pynie ze wschodu na

zachód ukiem znacznie ku poudniowi wydanym, gbok dolin,

która na pónocy odgranicza góry Gaaad. Ujcie jej przypada

6 mil poniej jeziora Genezaret, i tyle prawie mil od pónocnych

wybrzey Martwego morza.

Do Martwego morza za wpada od zachodu:

1. Rzeka Cedr on (Iiidron), której róda okoo Jeruzo-

limy, pynie od zachodu ku poudniowemu wschodowi dolin

Cedron i Jozafat. Jestto klasyczna ziemia Pisma w., pena

wielkich historycznych wspomie ze wszystkich wieków. Jeruzo-

lima i okolica nad Cedronem bya gównie wiadkiem najgówniej-

szych wypadków i bitw.

Tu znajdowaa si arka Starego Przymierza, tu wzniós Salamon

wityni jedynemu Bogu, tu by punlit religijnego skupienia dla

narodu Izraelskiego, który po trzykro wzniós zburzone mury

wityni i miasta, tu rozstrzygay si losy wybranego ludu, tu

w kocu pka zasona wityni
,

gdy si dopenio dzieo odku-

pienia ludzkiego!...

Od wschodu wpada do Martwego morza:

2. Rzeka Zerka- Main, nastaje w okolicy Cedimoth,

pynie ze wschodu na zachód w gbokim jarze, który odrzyna

na poudniu podgórza góry Nebo. Wody jej s letnie z powodu,

cieplic, które do niej uchodz.

w potoku Karith, który jest przeciw Jordanowi: Krucy te
przynosili mu chleb i miso po ranu, take chleb i miso w wie-

czór, a pi z potoka.
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3, Rzeka Am o u (Wady Modszeb) ma róda okoo Katrane

nad szlakiem pielgrzymów na pónocy, pomijajc Rabbath - Moab

pynie ze \YSchodu na zachód gbok, skalist dolin, która da-

wniej rozgraniczaa Amorejczyków i Moabitów '^'), a póniej bya

granic pokolenia Ruben, i pograniczem poudniowem caej wsclio-

dniej Palestyny ^^).

Od poudnia pynie ku Martwemu morzu:

4. Najprzód Wady Be ni Hammad, nastpnie Wady
Kerek, prawdopodobnie Sared biblijny ^^), a w kocu Wady
e 1 A h s a, który stanowi granic pomidzy Moabitami a Edomem.

Wszystko to s potoki suche i nieznaczne.

Pomidzy rzekami wpadajcemi do ródziemnego a Martwego

morza zachodzi gównie ta rónica, e stan wód tamtych jest

pod wpywem zachodnich wiatrów wilgotnych i dajcych deszcz,

kiedy obszar Jordanu i Martwego morza, od zachodu zakryty

górami , a nadto jeszcze tak bardzo zagbiony, jest pozbawiony

tych dobroczynnych wpywów i (krom czasu wezbrania wód)

ograniczony tylko na wilgo miejscow i przybytek z wód ró-

dowych.

Peryodyczne wezbrania wszystkich tych rzek i potoków maj
zreszt swój grunt w klimacie przywrotnikowej natury.

*') IV. Moj. XXI. 13. Bo Arnon jest granic, Moabsk, dzielc

Moabity od Amorejczyków. XXII. 36. Co usyszawszy Balak

wyjecha przeciwko niemu do miasteczka Moabitów, które ley
na ostatnich granicach Arnon.

''^) Joz. Xin. 15. 16. Da tedy Mojesz osiado pokoleniu synów

Ruben wedug rodzajów ich. A bya ich granica od Aroer, które

ley na brzegu potoku Arnon , i w poród doliny tego potoku

wszystkg równin , która wiedzie do Medaba

.

""j IV. Moj. XXI. 12. A ztamtd si ruszywszy przyszli do stru-

mienia Zared.

Dziea W. Pula Tom Vi. 19
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Historyczne róda i studnie Ziemi w.

Woda jest w pimie w. i u poetów wschodu obrazem

szczliwoci i bogosawiestwa Boego ^^), bo pod skwarnem

niebem jest ona warunkiem ycia.

Okoo róde i studni gromadz si tam trzody i ludzie, przy

nich staj karawany, i do nich wi si najstarsze podania,

idce z pokolenia w pokolenie, od narodu do narodu przez wieki.

Najstarsza studnia Ziemi w. jest to „Studnia patryarchy

Jakóba", znajdujca si u stóp góry Garyzym obok Jakóbowego

pola w krainie Sichera, pamitna pobytem jego, gdy z Mezopo-

tamji powróci i z druyn swoj w tej dolinie rozbi namioty ®-^).

Jest to ta sama studnia, nad któr Chrystus we 2000 at póniej

z Samarytank rozmawia, nauczajc, „e w duchu i prawdzie Boga

wielbi mamy" ^^). Od lY.

—

IX. wieku wznosi si koció

nad t studni, koció ley dzi w ruinach, ale studnia pozostaa

dotd, ciosem cbrowana, — jest na 105' gbok.
ródo Siloe, najsawniejsze z Jeruzolimskich róde, znaj-

duje si na poudniowym wschodzie miasta, w miejscu, gdzie si

dolina Tyropeon z Jozafata dolin styka. ródo to jest pod-

ziemnym kanaem z drugiego powyej lecego róda sprowadzane,

które si nazywa „ródem Najw. Panny Maryi", a wody

^*) IV. Mojz. XXIV. 5. 7. Jako pikne przybytki twoje Jakóbie,

i uamioty twoje Izraelu? Jako niziny gaiste: jako sady przy

rzekach wilgotne, jako uamioty, które postawi Pan, jako cedry

przy wodach. Popynie woda z wiadra jego, a nasienie jego

bdzie w wody wielkie. — Jun IV. 14. Ale woda, któr, mu ja

dam, stanie sig w uim i ródem wody, wyskakujcej ku ywotowi

wiecznemu. VII. 38. Kto wierzy w mig, jako mówi Pismo,

rzeki wody ywej pojjlyn, z ywota jego.

*^) I. Mojz. XXXIII. 18. 19. I przeszed do Salem, miasta Sichim-

czyków, które jest w ziemi Chananejskiej, potem jako si zwróci

z Mezopotamji Syryjskiej , i mieszka przy miasteczku. I kupi

sztuk pola, na której by rozbi namioty, od synów Hemóra,

ojca Sichemowego.
•***) Jan. IV. 6. 7. A bya tam studnia Jakóbowa: Jezus tedy bdc

spracowany z drogi , siedzia tam nad studni. Przysza niewiasta

z Samarjej czerpa wod itd.
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jego uchodz poniej do ki'ólewskiego stawu, który ztd mia t
nazw, bo z niego nawodniano ogrody królewskie *'). ródo
to ma upyw i przypyw , bo na przemian bije , i bi ustaje co

sze godzin. Staw królewski jest pamitny w Nowym Zakonie

cudownem uleczeniem ciemnego ^®). Wody jego wpadaj do rzeki

Cedrou.

ródo Gipon bije na zachodniej stronie Jeruzolimy. Król

Ezechiasz kaza je uj w wielkiej gbi, i podziemnym kanaem

sprowadzi pod miasto, aby miao wod nawet w czasie oble-

nia ^^). Woda z tego róda uchodzi do dwóch wielkich stawów,

zwanych „wyszy i niszy staw Gihon."

ródo czyli studnia Rogel (studnia praczek), w pou-

dniowo - wschodniej stronie Jeruzolimy znajdujca si na zetkniciu

doliny Hinuora z dolin Jozafat, wykuta jest w skale na 125'

gbi. W rednich wiekach zwano j studni Joba. Woda jej

cignie si wiadrami. Przy tej to studni ukrywali si Jonatas i

Achiraaas donoszc Dawidowi, co si dziao w Jeruzoliraie za

przybyciem Absaloma "").

ródo Betsaida, Bethesda, przy kociele Jeruzolimskim

tworzce sadzawk, byo otoczone picia krugankami, gdzie

chorzy zwykli byli przebywa, czekajc uzdrowienia od wód cudo-

wnych burzcych si w sadzawce. Sadzawka ta jest pamitna

uzdrowieniem chorego, któremu Chrystus Pan kaza wsta, wzi

•*') II. Ezdr. II. 14. I przeszedem do bramy róda, i do rur kró-

lewskich i nie byo miejsca bydlciu, na któremem siedzia, eby
przeszo

"') Jan IX. 7. I rzek rau: Id, umyj si w sadzawce Syloe, (co si

wykada Posany). Poszed tedy i umy si, i przyszed widzc.

"8) Para. XXXn. 2. 4. Co widzc Ezechiasz, to jest, i przycign
Sennacherib, a i wszj-stka moc wojny obrócia si na Jeruzalem,

naradziwszy si z ksity i z mami mocnymi, aby zatkali

pocztki róde , które byy za miastem , a gdy si to wszystkich

zdanie postanowio , zebra wielki lud , i zatkali wszystkie róda
i strug, która pyna w porodku ziemie, mówic: Aby nie

przyszli królowie Assyryjscy, i nie naleli dostatku wody.

"") n. KróL XV. 35. 36. A masz z tob Sadoka i Abiathara kapany:

a kade sowo , które usyszysz z domu królewskiego , oznajmisz

19*
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oe i i 'M. Pierwotnie nazywano j bydlc, czyli owcz
sadzawk, bo w nij to obmywano ofiarne bydlta.

ródo Zamknite znajduje si okoo Betleem i naley

do szacownych pomników z czasów Salomona. Do niego schodzi

si w skale kut pieczar w gb na stóp 15. Tu znajduj si

dwie groty, z których pierwsza 12, druga 5 kroków w kwadrat

obejmuj róda. Bogate mozajki i rzeby, których lad dotd

pozosta, zdobi wntrze tych sztucznych grot. ródo wytryska

w mniejszej , ulewa si nastpnie do wikszej groty i wpada

w kocu podziemnym kanaem w skale kutym
,
przeprowadzone,

do Salamonowych stawów.

ródo Elizeusza wytryska o wier mili pod gór

Kwarantann, jest tak obfite, e tworzy do razu strumie pyncy
na Jerycho i wpadajcy nastpnie do Jordanu, Od proroka Eli-

zeusza otrzymao to ródo nazw , który wody jego
,

pierwotnie

szkodliwe dla ludzi i rolin, uzdrowi ''^).

Sadokowi i Abiatarowi kapanom: A z nimi s. dwa syngwie ich:

Achimaas, syn Sadoków, i Jonatas, syn Abiatarów, i polecie przez

nie do mnie kade sowo, które usyszycie. — XVII. 17. A
Jonatas i Achimaas stali u studni Kogela : sza suebnica i powie-

dziaa im: a oni poszli, eby odnieli do króla Dawida poselstwo,

bo nie mogli sig ukaza , albo wnij do miasta:

") Jan V. 9. A jest w Jeruzalem bydlca sadzawka, któr, po

ydowsku zowia Betsaida, majca pig kruganków. W tych

leao bardzo wiele niemocnych , lepych , chromych , wyschych,

którzy czekali poruszenia wody. A Anio Paski zstpowa
czasu pewnego w sadzawk, i wzruszaa si woda. A kto pierw-

szy wstpi do sadzawki po wzruszeniu wody, stawa si zdro-

wym, jakbykolwiek zdjty by niemoc. A by tam niektóry

czowiek, trzydzieci i om lat niemoc zoony. Tego ujrzawszy

Jezus lecego, i poznawszy, e ju dugi czas mia chorob,

rzek mu: Chcesz by zdrów? Odpowiedzia mu on chory: Panie!

nie mam czowieka, któryby mi wpuci do sadzawki, gdy

bywa poruszona woda: bo ni ja przyjd, inszy wnidzie prze-

demn. Rzek mu Jezus: Wsta, wemij oe twe, a chod.

I natychmiast zdrowym sta si on czowiek, i wzi oe swe,

i chodzi.

") IV. Król. II. 19. 21. Rzekh te mowie do Elizeusza: Oto

mieszkanie miasta tego jest bardzo dobre, jako ty sam panie
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Studnia Salamoua w kocu znajduje si na poudniu o

pó mili od starego miasta Tyru, o 500 liroków nad brzegiem

ródziemnego morza. Wody jej s podziemnemi kanaami z Libanu

sprowadzone. O niej to mówi Salamon w Pieni nad Pieniami: '^)

„Zdi"ój ogrodów, studnia wód ywych, które pyn pdem z Libanu."

Wody te s ujte w wie na 70' wysok i wznosz si a do

jej szczytu. Pikne wschody prowadz na jej szczj-t, zkd si

woda ulewa tak potnym strumieniem , e poniej myn obraca-

Górne zakoczenie wiey tworzy oraiokt z ciosu, majcy 30

okci w przeciciu i tak szerokie cbrzjTiy, e si po nich

przechadza mona wygodnie. Caa ta wodna budowla jest za

tak gruntownie postawion, e si w niczem nie zmienia od 600

lat, do którego to czasu odnie si dadz nowsze jej opisy.

Podug miejscowego podania napi si i Chrystus Pan wody z tej

studni przechodzc okolic Tyru.

Do ywego róda porównywa Jeremiasz Boga, którego

lud wybrany opuci , a ukopa sobie walce si cysterny '^•*)

;

w istocie stoj w tjm stosunku cysterny do róde w Ziemi w.

,

w jakim stoi dzieo rk ludzkich do spraw Boskich. Brak wód

ywych starano si niemi zastpi. Cysterny miay ksztat lejka

obróconego maym otworem ku górze. O ich posiadanie walczyy

nieraz z sob pasterskie pokolenia "^)
; opuszczone i wysche

widzisz: ale wody s bardzo ze, i ziemia nie podna. A on

rzek: Prz}'niecie mi naczynie nowe, a wócie wnie soli.

Które gdy przynieli, wyszedszy do róda wód, wpuci w nie

soli, i rzek: To mówi Pan: Uzdrowiem te wody, i nie bdzie

wicej w nich mierci ani niepodnoci.

-3) lY. 1.5.

'^) Jerem. II. 13. Bo dwie zoci uczyni lud mój : Mnie opuci,

ródo wody ywej, a ukopali sobie cysterny, c-ysterny rozwalone,

które nie mog. wody zatrzyma.

'^) I. Mojz. XXI. 25. I strofowa (Abraham) Abimelecha o studni

wody, któr gwatem odjli byli sudzy jego. XXVI. 19. 22.

I kopali na strumieniu, i naleli wod yw. Ale i tam by po-

swarek pasterzów Gerary przeciw pasterzom Izaakowym , mówi-
cych: Nasza to woda: przez co imi studnie, z tego co si stao,

nazwa Poswarz. Wykopali jeszcze insz^: i o t take swarzyli
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suyy czstokro za wizienia '^), i przytuek przyl adowanym ").

Cysterny znajdoway si nie tylko przy obejciach , ale take

w dolinach odlegych pastwisk, w nich zbierano deszczówk.

W tak to cystern rzucili Józefa egipskiego nieludzcy jego bracia.

si, i nazwa j^ Nieprzyjaiii. A odszedszy ztamt,d ukopa

insz studni, o któr, ju sporu nie wiedli.

'*) I. Mojz. XXXVII. 22. 24. Niezabijajcie dusze jego, ani wylewaj-

cie krwie, ale wrzucie go do studnie tej, która jest na puszczy,

a rce waaze zachowajcie niewinne: a to mówi, chcc go wyr-

wa z rku ich i wróci ojcu swemu. Wnet tedy skoro przyszed

do braclej swej , zewlekli go z cnej suknie dugiej i wzorzystej,

i wpucili go do studnie starej , która nie miaa wody.

') II. Król. XVII. IS. 19. Ale ohaczyl je (Jonatasa i Achimaasa)

niektóry suebnik i powiedzia Absalomowi : ale oni co w skok

weszli w dom jednego czowieka w Bahurim , który mia studni

na podwórzu, i spucili si do niej. A niewiasta wzia pacht
i rozcigna nad wierzchem studnie, jakoby suszc krupy jcz-

mienne, i tak si rzecz zataia.
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KLIMAT ZIEMI WITEJ.

Stosunki temperatury.

StopuiowaDio ciepa na powierzchni kuli ziemskiej dowodzi, e
si na niej znajdowa musz Icraje najzimniejsze i najcieplejsze,

bez wzgldu nawet na poi')- roku.

Do takich to tedy krain bezwzgldnie najgortszych na kuli

ziemskiej naley pówysep arabski i jedna przynajmniej cze
Ziemi witej.

Od jezior rodkowej Afryki w poprzek Egiptu, morza Czer-

wonego, pówyspu Arabji, na zatok Persk i Tndje do gór

Himalaju przeprowadzona linja oznacza pas ziemi najgortszej

na knli ziemskiej, której wysoki stan temperatury zaledwo w oko-

licach pomorskich agodzi wpyw morza.

Poudniowe wybrzee Sycylji, a przeto najgortszy kraj w Euro-

pie, ley pod jednym stopniem z Syry pónocn; cay tedy

obszar Ziemi w. ley dalej na poudniu od najwicej poudniowej

Sycylji, i ju góry Libanu maj klimat do poudniowych Woch
podobny.

W ogólnoci monaby powiedzie, i temperatura rednia mie-

sicy letnich dochodzi tu -\- 22" R. (a przeto gorca zwrotni-

kowych krain), temperatura za rednia miesicy zimowych nie

zpada niej nad -j- 12" R., równa si zatem rocznej temperaturze

woskiego nieba. Ssiedztwo wszake wielkich skwarnych pusty,

brak wilgoci miejscowej, rzek i rolinnoci, podnosi potg kon-

tynentalnego klimatu na pówyspie arabskim i w Ziemi witej.

Klimat za oceanowy znany jest tylko na pomorzach. Najduszy

dzie trwa tu 14 godzin, 12 minut; najkrótszy 9 godzin, 48 minut.
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Miejscowe pooenie pojedynczych okolic wzgldnie do morza

lub wyniesienia nad powierzchni jego wywiera stanowczy wpyw
na temperatur roczn, i pod tym wzgldem monaby Ziemi w.
podzieli na cztery okolice róne, t. j. na góry, na

krainy pomorskie,, jar Ziemi w. i pustynie.

O Libanie mówi arabscy poeci, „e na gowie nosi zim

z lodami , na ramionach wiosn z kwiatami , na onie jesie

z owocem, kiedy lato u stóp jego drzemie na wybrzeach ród-

ziemnego morza."

W przecigu dnia jednego mona tu si spotka ze wszyst-

kiemi czterema porami roku, i góry Libanu s pod tym wzgldem

osobnym krajem.

Innej natury s góry Neftali, Efraim, Juda i

Gal a ad, bo nie wzniosy si tak wysoko, aby ycie dawa mogy,

a przyczyniy si znacznie do ozibienia Icraju. Kraj to paszy

i miejscami niewielkich lasków. Na nich opada morska wilgo

zachodniemi wiatry niesiona. niwa tu o kilka niedziel póniej

ni w gbi dolin, jarów a nawet póniejsze, ni na pomorzu.

Pasze trzymaj si duej zielone. Wiatry gwatowne strychuj

nagie skay noc i w czasie ddystej pory, a niekiedy rzuci

burza nawet niegiem.

Pomorza Ziemi w. s równe, i czsto bardzo yzne,

gsto przernite pomorskiemi rzeczkami , Ictóre miejscami pod

wpywem bliskich gór i wilgoci zachodnich wiatrów duej zatrzy-

muj wody. niwo tu wczeniejsze ni w górach, zbiory dwa

razy do roku , i ju w czasie zimy flora wiosenna.

Osobnym wiatem jak Libauon jest znowu Jar Ziemi w.
wraz z przyjarkami, które nale do obszaru Jordanu.

Gbokie pooenie i zamknicie tego jaru pomidzy nagiemi

skaami zamienia doliny w smugi wygorzaych pusty. Sam

tylko brzeg Jordanu zdobi si rbkiem zielonoci , która tu ju

naley do dzielnicy zwrotnikowych rolin. niwo tu najwczeniejsze

w okolicy Jerycha, a tylko niegi Libanu zasilaj Jordan wodami

w czasie upaów letnich.

W pustyniach nareszcie Ziemi w., które zwykle

nale do równych wzgórzysk lub piasczystych równin , wyraa

si najmocniej wpyw kontynentalnego klimatu. Tu ju brak i
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wody i rolinnoci wszelkiej. Noce zimne, zima burzliiya, burze

gwatowne s ju zwrotnikowej natury, wiatry latem spieke i

morowe.

Pojedyncze pory roku.

Waciwie s w Ziemi w. znane tylko dwie pory roku,

t. j. : jedna spieka, a druga ddysta; w Starym jednak

Zakonie dzielono rok na sze nierównych pór "^). Te byy:

Pierwsza pora od poowy Kwietnia do polowy Czerwca

zwana „czasem niw" ("i^i"'). Odznaczaa si niebem pogodnem,

ciepem , a nawet gorcem ; na pomorzach i w gbi dolin zrazu

umiarkowanem, a póniej spiekem powietrzem.

Druga pora roku zwana bya „czasem owocu" (pp),

gdzie od poowy Czerwca do poowy Sierpnia noce nawet bywaj

gorce, a ludzie pi pod goera niebem.

Trzecia pora roku od poowy Sierpnia do polowy Padzier-

nika zwana bya „skwarem lata" (cn), bo upa trwa jeszcze

cigle, i zmniejsza si dopiero pod koniec tej pory.

Czwarta pora roku zwana „czasem posiewu" (j?^f)'

przypadaa od poowy Padziernika a do poowy Grudnia. Niebo

bywa w niej chmurami pokiyte, powietrze bywa jeszcze czstokro

gorce, ku schykowi chodniejsze, w równinach pada ju niekiedy

deszcz, w górach nieg, rzeki jednak nie wzbieraj jeszcze.

Pita pora roku czyli „waciwa zima" (SjTn) poczyna

si od polowy Grudnia i trwa do poowy Lutego. niegi bardzo

rzadkie, w górach nie le duej nad dzie jeden, cienko cite

lody topniej, skoro si sonce podniesie, z chmur si ulewne

urywaj deszcze, w jarach potoki rosn, i wzbieraj rzeki. Wia-

try siewierne, chodne, poczynaj swe panowanie, i zimno jest

przenikliwe szczególniej w górach. Wszake skoro tylko soce

z chmur si ukae, przy spokojnem powietrzu, bywa zaraz w doli-

nach ciepo i kwiatem wiosennym okrywa si bonie. Burze,

"') I. Mojz. Vni. 22. Po wszystkie dni ziemie siew i niwo, z.imno

i gorco, lato i zima, noc i dzie nie ustan.
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grzmoty, byskawice i grady bywaj w tej porze roku czste i

gwatowne.

Szósta w kocu pora roku przypada od poowy Lutego

do poowy Kwietnia. Deszcze trwaj, jeszcze, lecz bywaj mniej-

sze, ale burze bywaj czstsze i gwatowniejsze. Od pocztku

Kwietnia poczyna „deszcz póny", ale o polowie ustaj i

deszcze i burze. Powietrze zrazu jeszcze zimne, ociepla si pod

koniec „pozdnego deszczu."

Wiatry.

Ziemia w. lega w dzielnicy zmiennych wiatrów.

Wiatry panujce dla pomorza samego s zachodnie, a

mianowicie pónocno-zachodnie, które w przecigu roku

przez dziewi miesicy wiej, na krainy za dalej od ródziem-

nego morza pooone nad Jordanem , i po za nim jest wpyw
kontynentalnego klimatu stanowczy.

Wiatry pónocno-zachodnie panuj tu tylko od jesien-

nego porównania dnia z noc do Listopada.

Od Listopada za do Lutego wiej p o u d n i o w o - z a c h 0-

dnie i zachodnie wiatry, przez Arabów „ojcami ddu"
zwane.

Po nich nastpuj od Lutego a do Czerwca wiatry wscho-

dnie, a po tych w kocu wiatry pónocne.
Jak zachodnie lorzynosz deszcz i ycie *^), tak daje wiatr

wschodni susz i burze ^"j.

Morowy wiatr spieky Samum (Saraiel, 2tp rj2 n)"i r\'y]^

nn nay^:) wieje od skwarnych pusty, a wiatr kiera z pou-

"^) uk. XII. .54. Mówi te i do rzeszy : Gdy widzicie obok wscho-

dzcy od zachodu, wnet mówicie: bdzie deszcz, i tak bywa.

*') Psal. XLVII. 8. Wiatrem gwatownym pokruszysz okrgty Tarfis.

Ezech. XYII. 10. Oto jest wsadzona: a wic si jej powiedzie?

Iali skoro si jej dotknie wiatr palcy, nie uschnie, i na bróz-

dach wschodzenia swego uschnie. Osee. XIII. 15. Bo on midzy
braci dzieli bdzie : przywiedzie wiatr palcy Pan z puszczy

przechodzcy: i wysuszy róda jego, i zagubi zdrój jego, a on

rozchwyci skarb wszego naczynia podanego.
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dnia nazywa pismo w. *•) prd powietrzny, który na par

godzin przed zachodem soca wia poczyna od gór Libanu ku

pustyni i cay kraj chodem strychuje, zkd tak przenikliwie zimne

bywaj, noce nawet po dniach spiekych.

Przyjcie morowego wiatru Samum zapowiada od pustyni

czerwona chmura na niebie, nieznony prawie par i wielka cisza

w powietrzu, która gwatowne uragany poprzedza zwyka. Wiatr

ten zabija roliny, pozbawia zwierzta i ludzi si, a niekiedy

i ycia ^-).

Deszcze.

Palestyna lega waciwie w dzielnicy ddu, zna-

czne wszake wyniesienie niektórych okolic nad powierzchni

morza sprawia niejakie rónice.

I tak nale szczyty Libanu i Antilibanu do dzielnicy wie-

czystego niegu, góry Neftali, Efraim, Juda i Galaad do dziel-

nicy z ra i e n n y eh napowietrznych opadów, bo nieg

bywa tu na przemian z deszczem, lubo bardzo krótkotrway, a

do dzielnicy ddu wycznie naley w kocu pomorze,

Jar Ziemi w., a ddysta pora przypada dla caego kraju

peryodycznie dwa razy do roku.

*') I. Mojz. III. 8. A gdy usyszeli gos Pana Boga przechodzcego

si po raju na wiatrku z poudnia, skry si Adam i ona jego

od oblicza Pana Boga midzy drzewa rajskie.

*^) Psalm. CII. 15. Albowiem powionie wiatr na, i nie ostoi si

i wicej nie pozna miejsca swego. Izuj. XXVin. 2. Oto duy
a mocny Pan jako nawalno gradu : wicher druzgoccy, jako

bystro wód gwatownych wylewajcych i wypuszczonych na

ziemi przestron. Jerem. IV. 11. Onego czasu bd mówi
ludowi temu i Jeruzalem: Wiatr palcy na drogach, które s
na puszczy drogi córki ludu mojego, nie dla wywiania, i dla

wyczyciania. XVIII. 17. Jako wiatr palcy rozmiec je przed

nieprzyjacielem : ty a nie twarz uka im w dzie ich zatra-

cenia. Ezech. XVII. 10. XIX. 12. I wyrwana jest w gniewie,

i na ziemi porzucona, a wiatr palcy wysuszy owoc jego:

powidy i poschy rózgi mocy jego: ogie j poar. Osee.

XnL 15.
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Pierwszy deszcz zwany w Pimie „rannym, ranym,

i czesnym" ^^), bo poczyna pada z pocztkiem ydowskiego

roku, w czasie naszej jesieni (na siedm tygodni przed Boem
Narodzeniem), pomidzy jesiennem porównaniem dnia z noc, a

przesileniem zimowem.

Drugi deszcz, w Pimie „pónym, pozdnym i odwie-

cz ornym deszczem" zwany, poczyna pada w czasie wiosen-

nego porównania dnia z noc , albo wkrótce po niem . t. j.

w Marcu i Kvt'ietniu.

W czasie tych ddystych pór roku i panowania wiatrów

zachodnich , które wilgo nanosz wychraarzon nad morzem,

zwyky take bywa burze czste, o których gwatownoci zaledwo

mona sobie zrobi wyobraenie pod naszem niebem ^*).

W tych porach take przypadaj wielkie wezbrania wód

naremnych , na potokach , rzekach i jeziorach , i szalone wody

**) V. Moji. XI. It. Da deszcz ziemi waszej, czesny i póny, aby-

cie zebrali zboe i wino i oliw. Jerem. III. 3. Przeto zaha-

mowane s§ krople deszczów, i ddu pónego nie byo. V. 23.

I mówili w serca swojein: Bójmy si Pana Boga naszego, który

nam daje deszcz ranny i pozdny czasu swego, który nam strzee

zupenoci niwa rocznego. Joel II. 23. I synowie Syon wesel-

cie si, a radujcie si w Panu Bogu waszym: bo wara dal nau-

czyciela sprawiedliwoci . i uczyni , e spadnie na was deszcz

ranny i pozdny jako na pocztku. Osee. VI. 3. Poznamy, a b-

dziem naladowa, abymy poznali Pana: jako zorza zgotowano

jest wyjcie jego i przyjdzie nam jako deszcz rany i pozdny

polu. Zachar. X. 1. Procie od Pana ddu czasu pozdnego,

a Pan uczyni niegi, i deszcz wielki da im, kademu traw na

ziemi. Jakób. V. 7.. Przeto cierpliwymi bdcie i)racia a do

przyjcia Paskiego. Oto oracz oczekiwa drogiego owocu ziemi,

cierpliwie czekajc, aby otrzyma zaranny i odwieczorny.

**) Job XXXVII. 9. Od gwiazd poudniowych wyjdzie burza a

od wozu niebieskiego zimno. III. Król. XIX. 11. 1 rzek mu:

Wynid, a sta na górze przed Panem: a oto Pan mija, i

wiatr wielki i mocny wywracajcy góry i kraszcy skay przed

Panem. Psalm XVn. 8. Wzruszya si, i zadraa ziemia:

fundamenty gór zatrwoyy si. i poruszyy si, i si rozgnie-

wa na nie.
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opadaj tak nagie, jak wezbray, podnoszc zwierciada jezior na

czas krótki o kilkanacie stóp nad swyky stan wód.

Zreszt, nie pada deszcz przez rok cay, a kiedy i peryody-

czne nie dopisz deszcze, tyla dla nrodzaju potrzebne ^^), ginie

i rolina i bydl , i czowiek pod skwarem pomiennego nieba ^^).

^^) ni. Moj. XXVI. 4. Dam wam dde czasów swoich a ziemia

da urodzaj swój , i owocu drzewa pene bd,. V. Moj. XI. 14.

17. A Pan Bóg rozgniewany nie zamkn nieba, i dde nie

paday, ani ziemia dawaa urodzaju swego. Job XXIX. 23.

Oczekiwali mig jako deszczu , a usta swe otwarzali jako na

deszcz pozdny. Ks. przijp. XVI. 1.5. W wesooci twarzy kró-

lewskiej ywot: a aska jego jako deszcz póny. Izaj. XXX. 23.

I bdzie dan deszcz nasieniu twemu, gdziekolwiek posiejesz na

ziemi: a chleb z urodzajów ziemie bdzie obfity, i tusty, bdzie

si pas na dziedzinie twojej dnia cnego baranek przestrono.

Jerem. III. 3. Przeto zahamowane s krople deszczów, i ddu
•pónego nie byo. V. 24. I nie mówili w sercu swojem: Bójmy

si Pana Boga naszego, któr}' nam daje deszcz ranny i pjzdny

czasu swego, który nam strzee zupenoci niwa rocznego.

Ezech. XXXIV. 26. 27. I postawi je okoo pagórku mego bo-

gosawiestwem: i spuszcza bd deszcz czasu swego: deszcze

bogosawiestwa bd. I da drzewo polne owoc swój, a ziemia

wydawa bdzie urodzaj swój , i bd w ziemi swej bez bojani.

Zachar. X. I. Jakob V. 7. Procie od Pana ddu czasu poz-

dnego, a Pan uczyni niegi, i ded wielki da im, kademu
traw na polu.

**) II. Mojz. XXII. 6. Jeliby wyszedszy ogie natrafi ciernie,

i zajby kopy zboa, albo stojce zboe na polu, nagrodzi szkod,

kto ogie zapali. I. 19. 20. Ku tobie Panie woa bd: bo

ogie poar cfzdolt puszczy, a pomie popali wszystkie drzewa

polne. Lecz i bestje polne jako pole pragnce dda poglday
do Ciebie : bo wyschy róda wodne, a ogie poar ozdoby

puszczy. Joel II. 3. Przed obliczem jego ogie poerajcy, a za

nim pomie palcy: jako ogród rozkoszny ziemia przed nim,

a po nim pustynia pusta, i nie masz, ktoby uszed przed nim.

Izaj. IX. 18. Bo si zapalia jako ogie niezbono, tar i

ciernie re bdzie : a zapali si w gstwie lasu , i bdzie si

krcia wyniesieniem dymu. Jerem. XXI, 14. I nawiedz was

wedug owoców spraw waszych, mówi Pan : i zapal ogie w lesie

jej , i pore wszystko okoo niej.
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Ztd te jest deszcz obrazem bogosawiestwa Boego w Pimie ^'),

a susza bywaa zawsze uwaan za kar nieba , któr Bóg zsea

za grzechy wybranego ludu ^^). Climurki od zachodu wypatruje

Eljasz ^^). „Zwidem jak siano na upale nieba" mówi psal-

mista ®")'

Rosy bywaj bardzo okwite, i one to jedynie oywiaj

rolinno w czasie spiekej pory; ztd te jest i „rosa nieba"

uwaana w Pimie witem za bogosawiestwo Boe ^').

«^) V. Moj XI. 14. (86) Izaj. XLin. 20. Chwali mi bdzie

zwierz polny, smokowie i strusiowie : iem da wody na puszczy,

rzeki na bezdronem , aby da napój ludowi memu , wybranemu

memu. XLIX. 10. Nie bd, akn ani pragn, i nie zarazi

gorco i soce : bo który lito ma nad nimi , bdzie je

sprawowa, a nad zdrojami wodnerai napawa je bdzie.

") III. Król. XVin. ]. A po wielu dni stao si sowo Paskie do

Eljasza roku trzeciego, mówic: Id a uka si Achabowi , e
dam deszcz na ziemi.

•**) III. Król. XVIII. 44. A za siódmym razem: Alió oboczek may
jako stopa czowiecza, wystpowaa z morza. Który rzek: Id,

a mów Achabowi: Zaprzgaj wóz twój, a ujedaj, aby ci
deszcz nie zasta.

9») Psalm.

^') I. Moj. XXVII. 28. Daje Boe z rosy niebieskiej i z tustoci

obfito zboa i wina. — XLIX. 25. Bóg ojca twego bdzie

pomocnikiem twoim, a Wszechmogcy bdzie bogosawi bogo-

sawiestwy niebieskiemi z wierzchu, bogosawiestwy przepaci

lecej na dole , bogosawiestwy piersi i ywota. V. Moji.

XXXII. 2. Niechaj si zroci jako deszcz nauka moja, niechaj

pynie jako rosa wymowa moja, jako deszcz na ziele, a jako

krople na traw. — XXXIII. 12. Józefowi te rzek: Z bogo-

sawiestwa Paskiego ziemia jego z owoców niebieskich i rosy,

i gbokoci podlegej. Joh XXXIX. 19. Korze mój otworzon

jest podle wody, a rosa bdzie trwa w ciu mojem. ^fich.

V. 7. I bdzie ostatek Jakóba w porodku wiela narodów jako

rosa od Pana , i jako krople na zielu , które nie czeka ma,
ani oczekawa synów czowieczych.
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ROLINNO ZIEMI WITEJ.

Na monetach Pelestyny znajduje si zwykle „niewiasta, stojca

pod palm", to okazuje, e j od najdawniejszych czasów peli-

czano do krain palmowych, a przeto, e naley do rolinnoci

krain zwrotnikowych.

Rónica wszake pojedynczych okolic , wzgldnie do bliskoci

morza, lub wyniesienia onych nad powierzchni jego, sprawia

znaczne zmiany.

Rolinno pomorza Ziemi w. naley do dzielnicy

ródziemnego morza, a wic do dzielnicy pinji, pierwszych, nie

zawsze jeszcze rodzcych palm i wiecznie zielonych krzewów.

Góry Libanu i Antylibanu daj cae stopniowanie

rolinnoci poczynajc od zwrotnikowej, która si na ich

podnóu znajduje, a koczc na rolinnoci górskiej cho-

dnego nieba, która na nich siga a po linj wieczystego niegu.

Od palmy tedy a do cedrów i naszych drzew szpilkowych

natrafiamy tu na cae stopniowanie od wiecznie zielonych rolin

do flory alpejskiej, gdy nadto jeszcze przybywaj winnice i owoce

poudniowego nieba, a do naszych drzew, pinje i platany, wiecz-

nie zielone dby, sady wschodnich owoców i olei wonnych.

Od najdawniejszych wieków syn góry Libanu upraw w dzie-

jach, a cedry jego w Pimie w. Zakonu ^^). Dzisiejsze resztki

cedrowych lasów zdaj si siga czasów Salomona, i bd pono

naleay do najstarszych zielonych pomników w historyi.

^'^) Psalm. Cin. IG. Nasyc, sig drzewa polne i cedry Libanu , któ-

lych nasadzi. III. Król. IV. 33. Rozprawia te (Salamon) o

drzewach cedru, który jest na Libanie a do hyssopu, który

wyrasta z ciany.
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Prócz gór Libanu jest Ziemia w. waciwie krain bezlen.

Najwicej jeszcze niewielkich lasków znajduje si w Galilei,

krzewami tylko porastaj zrzadka góry Judy, a wicej lene zno-

wu s góry Galaad. Dby z Bazan syn z swej piknoci

w Pimie w. ^^), a w gbi dolin i jarów majcych róda lub

strumienie znajduj si na podnóu gór rozkoszne , nawodniane

ogrody, gdy soneczne zbocze i zabrzea okrywaj winnice.

Za osobn dzielnic w kocu zwrotnikow wycznie

mona uwaa jar Ziemi witej i to jest kraina palmy.

Po deszczu ukrywaj si zreszt i pomorza, i góry i jary,

a nawet i niektóre puszcze na czas krótki wie i bujn zielo-

noci, która latem powieje i na pniu wysycha. Cebulkowe

szczególniej kwiaty s prawdziw ozdob jDlerwszej wiosny, a

lilje ®^) i róe jerychoskie, tudzie cedry ®^), palmy *^), i

^^) Izaj. II. 13. I na wszystkie cedry Libanu wysokie i wyniose,

i na wszj^stkie dby Basan.

^*) Pie u. P. II. 2. Jako lilja midzy cierniem: tak przyjacióka

moja midzy córkami. Izaj. XXXV. 1. Rozraduje si pusta

i bezdroua, i rozweseli si pustynia, i zakwitnie jako lilja. —
Mat. VI. 26. 27. Przypatrzcie si liljom polnym jako rost:

nie pracuj,, ani przd, a powiadam wam: i ani Salamon

we wszystkiej ozdobie swej nie bywa tak przebrany jako jedna

z tych.

^') IV. Król. XIV. 9. I odesa Joas król izraelski do Amaryasza

króla judzkiego , mówic : Oset Libanu posa do Cedru , który

jest na Libanie. Psalm. XXVIII. 5. Gos Paski amicy cedry:

i poamie Pan cedry Libaskie. CXI. 13. Sprawiedliwy jako

palma rozkwitnie
,
jako drzewo cedrowe na Libanie rozmnoy si.

Ezech. XXXI. 3... Oto Assur jako cedr na Libanie, pikny w ga-

zi i ognisty, i wysokiego wzrostu , a midzy gestem gaziem
podniós si wierzch jego

^') I Machab. Xni. 5L I wjechali do niego dnia dwudziestego i

trzeciego , miesica wtórego , roku setnego siedmdziesitego pier-

wszego z wychwaleniem i z rózgami palmowemi , i z lutniami,

i cymbay, i glami, i z hymnami, i z pieniami, i wielki nie-

przyjaciel starty jest z Izraela. Jan XII. 13. Nabrali rószczek

palmowych i wyszli naprzeciwko Jemu, a woali: Hosanna, bo-

gosawiony, który idzie w imi Paskie. Objaw. Vn. 9. Potemem

widzia rzesz wielk, której nie móg nikt przeliczy , z kadego
narodu i pokolenia, i ludzi i jzyków: stojc przed stolic
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dby ^') maj swoje symboliczne znaczenie w Pimie w. i w poda-

niach Wschodu.

Taki jest w ogólnoci charakter rolinnoci Ziemi w. Pod

wzgldem za uprawnych rolin i historycznych podów tej ziemi

zasuguj, nastpujce na uwag.

Zboa uprawiane byy szczególniej; pszenica ^^), jczmie ^^)

ry, hreczka, proso : roliny strczkowe, jak: groch, wyka, socze-

wica, bób ^""), dalej gorczyca ^"'), kmin ^'"^), any '"^) len ^"*)

i konopie
,

goryczki , ay póniejszych czasach przybya jeszcze

kukurudza i tyto, bawena i cukrowa trzcina. Melony, kawony,

ogórki zastpoway w czci brak wody. Tykwy suyy za naczy-

nia. Z urodzajnoci zbó syn za Jordanem obszar rzeki Jarmuk,

okolica w koo jeziora Genezaret i Jerycha, równiny Ezdrelon,

i przed obliczaoci. Baranka, przyobleczeni w szaty biae, a

palmy w rku ich.

^") Ezech. XXVII. 6. Dby z Basan ciosali na wiosa twoje. Zach.

XI. 2. Wijcie dby Basan, bo wycity jest las obi"onny.

''*) V. Mojz. VIII. 8. Ziemi pszenne, jczmienia i winnic, w której

figi i pomagranaty i oliwnice si rodz: ziemi oliwy i miodu.

^') III. Król. IV. 28. Jczmie te i som dla koni i muów wozili

na miejsce, gdzie by król, wedug tego, jako im ustawiono.

'""j II. Król. XVII. 28. Przywieli Dawidowi pociel i kobierce, i

naczynia gliniane, pszenice i jczmienia i mki i krup, i bol>u

i soczewice, i smaonej tatarki.

"'^) Mat. XIII 31. 32. Podobne jest królestwo Nie'bieskie ziarnu

gorczycznemu , które wziwszy czowiek wsia do roli swojej,

które najmniejsze jest ze wszego nasienia: ale kiedy urocie,

wiksze jest ze wszech zió ogrodnych i stawa si drzewem

tak, i przychodz ptacy powietrzni i mieszkaj na gazkach
jego. uk. XIII. 18. 19.

"*) Izaj. XXVIII. 27. Bo nie piami móci bd czarnuchy, ani

koo wozowe po kminie obraca si bdzie: ale lask bdzie

wybita czarnucha, a kmin kijem. ]\[at. XXIII. 23. Biada wam
Doktorowie i Faryzeuszowie obudni: i dawacie dziesicin

z mitki , z anyu i z kminu, a opucilicie waniejsze rzeczy

zakonne , sd i miosierdzie i wiar. uk. XI. 42.

'"3; Mateusz XXIII. 23. ('"').

"'^) Joz. II. 6. A ona go wioda na altan domu swego, i nakrya

je padzierzem lnu, które tam byo.

Dziea W. Pola. Tum. VI. 20
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wysoczyzn Galilei i pomorze Saron i Sefela. Uprawa zbó

bywaa wielka. Kiedy tak may obszar móg dostarczy chleba

dla 5 miljonów ludzi w czasiech wietnoci Izraela, a gdy nadto

jeszcze i za granic sprzedawane bywao, a mianowicie do Tyru '"^).

Winna latorol naley do owoców Ziemi obiecanej "'^), ju

w najdawniejszych czasach syncej wielkoci swych gron *°').

Po dzi dzie wa pojedyncze grona do 12 funtów, a wielko

pojedyiu-zych jagód równa si liwom naszym. Z winnic swych

syny okolice Thamnatha '"^), Engaddy '°^), równiny Saron,

doliny Sorek i Eszkol, winnica Nabotha ^"'), winnice w Sabama ^^),

'"') III. 7v?-o7. Y. 11. A Salamon dawa Hiram dwadziecia tysicy

korcy pszenice na ywno domowi jego i dwadziecia korcy

oliwy najczystszej : to dawa Salomon Hiram na kady rok.

Ezech. XXVII. 17. Juda i ziemia Izrael, oni kupcy twoi, psze-

nic przeduiejsz,, balsam i miód i oliw i resin wykadali na

jarmarkach twoich.

'"«) V. Moji. VIII. 8.

'"') IV. Mojz. Xni. 21. 24.

""*) 8dz. XIV. 5. Poszed tedy S&msoii z ojcem swym i z matk,

do Tamnatha. A gdy przyszli do winnic miejskich, ukaza si

mody lew srogi a ryczcy, i zabiea mu.

'"") Pie n. }). I. 13. Grono Cypru mi miy mój, w winnicach En-

gaddy.

^"') ni. Król. XXI. 2. Mówi tedy Ach ab do Nabotha, rzekc: Daj

mi winnic twoje, e sobie uczyni ogród na jarzyny, bo przy-

leghi jest i blisko domu mego, a dam za nig winnic lepsz,,

albo jeli rozumiesz, e poyteczniej, srebra zapac za któr

stoi.

^") Izaj. XVI. 8—10. Albowiem przedmiecia Hesebon spustoszone

s,, a wiimic Sabama panowie pogascy wycili: latoroli jego

a d(j Jazera zaszy, bkali si po puszczy, latoroli jego opu-

szczone s, przeszli morze. Dla tego paka bd w paczu Ja-

zer winnice Sabama: upoj ci z moj, Hesebonie i Elealu:

bo na zbieranie win twoje, i na niwo twoje okrzyk toczcych

przypad. I odjte bdzie wesele i rado z Karraela, i w win-

nicach nie bdzie si weseli, ani wykrzyka. Wina w prasie

nie bdzie deptat ten, który by zwyk depta: odjem gos

depccych. Jerem. XLVIII. 32. Paczem Ja .er paka ci bd
winnico Sabama: latoroh twoje zaszy za morze, a do morza

Jazer przyszy: na niwo twoje i na zbieranie wina twego zbójca

napad.
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W Jazer i Ebel i w ogólnoci darzyy si wszdzie dobre wiua,

szczególniej '^zerwone ^^^).

Do winnicy i winnej góry porównywa Pismo wite naród

Izraelski ^'^).

Sawne bj'y take sady Ziemi witej, gdzie prócz wszelkich

szlachetnych owoców rodkowej i poudniowej Europy, szczegól-

niej figa pierwsze dawaa owoce. Do omiu rodzajów fig liczy

ten kraj, które miejscami dziko rosnc, cae lasy tworz. W Pi-

'") I. Moji. XLIX. 11. Przywi%zuj,c do winnice rebi swoje, a do

winnej macicy, o! synu mój, olice swoje. Omyje w winie szatg

swoje, a we ki-\vi jagód winnych paszcz swój. Izaj. LXIII. 2.

Czemu tedy czerwone jest odzienie twoje, a szaty twoje jako

tlocz,cych w prasie? Objaw. XIV. 20. I deptano kad przed

miastem, i wysza krew z kadzi a do wdzide koskich przez

tysic szeset stajen.

"*) Psalm LXXIX. 9—16. Przeniose winnic z Egiptu: wygnae
pogany i nasadzie j. Bye przewodnikiem w drodze przed

ni., wsadzie korzenie jej i napenia ziemi. Okry cie jej

góry: a drzewka jej cedry Boe. Rozpucia latorolki swe a
do morza . a gazki swe a do rzeki. Przecze rozwali pot
jej : i obieraj, j wszyscy, którzy mimo id drog? Rozkopa

j dziki wieprz z asa, a jedyuie spas j. Boe zastpów na-

wróe si : wejrzyj z nieba, a obacz i nawied winnic. I napraw

t, któr szczepia prawica Twoja: i na syna czowieczego, którego

sobie zmocni. Izaj. V. 1—7. Zapiewam miemu memu piosnk

stryjecznego brata mego , winnicy jego. Winnica uczyniona jest

miemu memu, na rogu synie oliwy. I ogrodzi j, i wybra
z niej kamienie, i nasadzi j wyborn, i zbudowa wie w po-

rodku jej, i sprawi pras, i czeka, aby zrodzia jagody winne,

aleó zrodzia agrest. A tak teraz obywatele Jeruzolimscy, i m-
owie Judzcy, rozsdcie midzy mn a winnic moj. Co jest,

com wicej mia czyni winnicy laojej , a nie uczyniem jej?

Czyli iem czeka, aby zrodzia jagody winne, a zrodzia agrest?

A teraz uka wam, co ja uczyni winnicy mojej: Rozbior pot
jej i bdzie na rozcbwycenie : rozerw parkan jej i bdzie na

podeptanie. I zostawi j pust: nie bd jej obrzezywa, ani

kopa: i j)oronie tarniem i cierniem: a obokom przyka, aby

na ni ddu nie spuszczay. Bo winnica Pana Zastpów jest

dom Izraelski: a m Juda, rodzaj jego roskoszny: i czekaem,

eby czyni, ali nieprawo: a krzyk miasto sprawiedliwoci.

Mateusz XXI. 3.3. 41.

20*
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mie w. s, trojakie ligi znane: wczesne ***), które pierwszym

byy owocem po pónym deszczu ; drugie dochodziy w Sierpniu,

etniemi zwane; trzecie zimowe, zostaway do Stycznia na

drzewie. Figa ma take swoje symboliczne znaczenie w Pimie,

i suya w porównaniach za obraz podnoci ''^).

Drzewa oliwne dochodz w Ziemi w. wysokoci 20— 30'.

Oliwki dojrzewaj w Padzierniku, i daj dotd najlepsz oliw,

któr ju w staroytnoci rozwoono na wsze strony: do Tyru i

Egiptu '^''). Drzewo oliwne jest w Pimie symbolem pokoju

i pomylnoci, tudzie wielkiego potomstwa i bogosawiestwa ^'').

Oleje z wonnociami mieszane suyy do namaszczania ywych

^^*) Pie n. P. U. 13. Figa wypucia niedojrzae figi swuje. Osee

IX. 10. Jako jagody winne w pustjaii nalazem Izraela: jako

pierwszy owoc drzewa figowego, na wierzchu jej ujrzaem ojce

ich. Jerem. XXIV. 2. Kosz jeden mia figi bardzo dobre, jako

bywaj figi ran, a drugi kosz mia figi bardzo ze, których

je nie moono, przeto, i byy ze. Mar. XI. 13. A ujrzawszy

z daleka fig majc licie, przyszed, aeby co na niej nalaz.

A przyszedszy ku niej, nic nie nalaz jedno licie, bo nie by
czas figom. Mat. XXI. 19.

^'^) ul:. XIII. G—9. I powiedzia to podobieiistwo : Mia niektóry

czowiek figowe drzewo szczepione w winnicy swojej : i przyszed

szukajc na niem owocu i nie nalaz. I rzek ku winiarzowi : Oto

ju tizy lata s, jako przychodzg, szukajc owocu na tej fidze,

a nie najdujg. Wytnije j tedy: na co ziemig próno zastpuje?

A on odpowiedziawszy rzek mu: Panie! zaniechaj jej i na ten

rok, a j okopam i obog gnojem. Owo snad da owoc, a

jeli nie, wiec j na potem wytniesz.

''*) Ezech. XXXII. 17. Osee. Xn. 1. Ephraim pasie wiatr,

chodzi z.\ gorcem : cay dzie kamstwo i spustoszenie mnoy,
a jjrzymierze z Assyryjczykami stanowi, i oliw do Egiptu

wozi.

"') I. Moji. YIII. 11. A ona przyleciaa do niego jjod wieczór, nio-

sc gazk oliwy z zielonym liciem w gbie swojej , a tak po-

zna Noe, e pi'ze8taly wody na ziemi. Psalm LI. 10. A ja jako

oliwa rodzajna w domu Boym, miaem nadziej w miosierdziu

Boem, na wieki i na wiek wieku. — CXXVII. 3. Synowie

twoi jako latorolki oliwne okoo stou twego. Jerem. XI. 16.

Oliw obfit, pikn, rodzajna, liczn, nazwa Pan imi twoje.
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i umarych ^*®), powicone do obrzdów religijnych "^), a ogród

i góra Oliwna synie witoci, swoj po wszystkim chrzecija-

skim wiecie.

Terebinty i pistacye dajce owoce, pierwsze wiecznie

zielone i do 1000 lat trwae drzewa, nadaAvay czstokro nazw
miejscom, lub przechow-yway nazwiska znakomitych mów. Tak

by znany Abrahama, Gedeona '-") i Dawida terebint '-').

Drze^Yo to jest obrazem sprawiedliwego ma '--). Pistacye i

rokowe drzewa daway owoce. Cyprysy sadzono okoo winnic,

dzi sadz je na grobach. Drzewo cyprysowe byo wysoko cenione

;

robiono z niego skrzynie kosztowne, odrzwia '"•'^), podogi '-^),

ozdoby i rzel)y do wityni '-'*), i cyprysow'e byy okrta

^'*) Psalm XXII. 5. Utucie olejkiem gow inoj.

"^) III Mojz U. 4— 7. Ale gdy ofiarujesz ofiarg upieczon, w piecu:

7. binej mki, to jest chleby bez kwasu oliw, rozmieszane, i

krople przane oliw pomazane. Jeli obiata twoja bdzie z pan-

wie biaej mki oliw rozmieszana i bez kwasu, podzielisz j
w ksy i wlejesz na ni^ oliwy. Ale jeli z rostu lidzie ofiara,

take biaa mka oliw bdzie zaczyniona.

'-") S^dz. VI. 11. I przyszed Anio Paski, i siedzia pod dbem,
który by w Ephra, i nalea do Joasa, ojca domu Ezii.

''^') I. Kroi. XVII. 2. A Saul i synowie Izrael zebrawszy si, przy-

cignli do doliny Therebintu, i uszykowali wojsko ku bitwie

przeciw Philistynom.

**^) Izaj. LXI. 3. Abych pooy paczcym Syon , i da im wieniec

miasto poj^iuu, olejek wesela miasto aoljy, paszcz chway
miasto ducha aoci: i bd nazwani w niej mocarze sprawie-

dliwoci, szczepieniem Paskiem dla wsawienia.

'-^) III. Król. VI. 34. 36. A dwoje drzwi z drzewa jodowego we-

wntrz ku sobie : a oboje drzwi dwoiste byy, i spou si dzierc

otwieray si. I zbudowa sie wntrzn trzema rzduma kamie-

nia ciosanego, a jednym rzdem drzewa cedrowego.

'-') III. Król. VI. 15. I zbudowa ciany domu wewntrz deskami

cedrowemi, ode ta domu a do wierzchu cian, i a do stropu

okry ciany drzewem cedrowem wewntrz : a to domu pooy
tarcicami jodowemi.

^'^') III. Król. VI. 18. A wszystek dom wewntrz by cedrem opra-

wiony, majc toczenia i fugowania swe bardzo foremne, i rze-

zania wysadzajce si: wszystko cedrowemi deskami byo okryto:

i zgoa aden kamie nie móg by widziany w cianie.
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Tyryjskie ^^^). Prócz cytryn i pomaracz sadzono w ogro-

dach take granaty, rodzce jabka, które do owoców obiecanej

Ziemi policz Mojesz '"'). Morwy wspieray od najdawniejszych

czasów jedwabnictwo w t}'m kraju, a mir ho we i balsamowe
drzewa daway ywiczne wonnoci i oleje ^"®). Tu take miejsce

wspomnie o mannie Pisma w., i o sodomskich jabkach
na wybrzeach morza Martwego, które rolina Asclepias gigan-

tea wydaje w skutek ukszenia owadu. Na pozór pikne owoce,

do ótego jabka podobne, s wewntrz pyem napenione, który

za cinieniem owocu rozsypuje si jak purchawka.

"*) Ezech. XXVII. 5. .Jodami z Sauir zbudowali ci ze wszystkim

narzgdem z drzewa na morze : cedrowe drzewo z Libanu wzili,

aby tobie maszt uczynili.

"') V. Mojz. V1IT. 8.

'**) n. Mojz. xxx. 23. Wemij sobie rzeczy wonnych, mirrby pier-

wszej i wyboi'nej piset syklów. . . i sprawisz olejek pomazo-

wania wity. — Jan XIX. 39. Przyby te i iSikodem, który

by przedtem przyszed w nocy do Jezusa, niosc maci z mirhy

i aloes, umieszanej jakoby sto funtów.
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WIAT ZWIERZCY.

wiat zwierzcy Ziemi w. ce.chuje take owe

zlanie si zjawisk trzech czci wiata, pograniczu

temu V,a ci wy eh.

Typy pónocnej fauny europejskiej nikn ta zupenie , ale za

to wystpuj wszystkie typy poudnia, a obok nich typy natury

afrj^kauskiej i ju niektóre indyjskie.

Jeeli ten wiat zwierzcy w znaczeniu Pisma wemiemy,

znajdziemy zwierzta czyste i nieczyste *-*)., t. j. takie,

które poywa byo wolno , i takie , których poywanie i uycie

zakazane byo Izraelitom. Podobnie znajdziemy take zwie-

rzta dzikie i domowe.
Z dzikich zwierzt lwy znajdoway si w ziemi w., i bywaj

czsto obrazowo wspomniane w Pimie: „Szczeni lwie Jnda- ^^").

Samson '^'), Dawid '^-) i Beuajas '^^) zabi lwa '^^). ..Oto

''^') Spis czystych i nieczystych zwierziit zajmuje cay rozdz. XL
z I. a XIV. z V. Ksigi Mojesza, przeto przestajemy tu tylko

ua przytoczeniu tyche.

'^») I. Moji. XLIX. 9.

''') Sclz. XIV. 6. Lecz przypad Duch Paski ua Samsoua, i roz-

dar lwa, jakoby kol na sztuki roztargajac, nie majc zgoa

nic w rku , a tego ojcu i matce nie chcia oznajmi.

''^) I. Król XVII. 34—36. I rzek Dawid do Saula: Pasa suga

twój trzod ojca swego, a przychodzi lew albo niedwied i

porywa barana z porodka trzody. I goniem je i biem je,

i wydzieraem z paszczeki ich, a oni rzucali si na mnie. i ujmo-

waem garda ich, i uduszaem, i zabijaem je. Bo i lwa i uie-

dwiedzia zabiem ja suga twój.

'") n. Król. XXIIL 20. I Banajas, syn Jojady, ma bardzo mocnego

wielkich spraw z Kabseel: ten zabi dwu lwów Moabskich, i ten

szed i zabi lwa w porodku studnie we dni niene.

"') III. Król. XIII. 24. Który gdy odjecha
,
potka go lew na drodze

i zabi, i byo ciao jego porzucone ua drodze, a osie sta

wedle niego, a lew sta przy ciele.
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jak lew wystpi z uadtoci Jordanu do cuduoci mocnej", mówi

Jeremiasz '^^). Gdy góry Efraim osiedli Samar}'tanie , tak si

tam byy rozmnoyy lwy, i na przebaganie Boego gniewu

sprowadzili Samarytanie Izraelskich kapanów do siebie ^^®).

Godem w. Marka Ewangielisty jest lew. Na pomnikach i rze-

bach staroytnoci ydowskich naley lew do przedniejszych ozdób

i wszystko to dowodzi, e si dawniej w Palestynie znajdoway

lwy, lubo dzisiejsi podróni nie robi, o nich wzmianki. Czciej

wspominaj o tygrysach, niedwiedziach czarnych,

o liijenacli, panterach, szakalach, lisach i wilkach,

o jeleniach, danielach, gaz el ach, dzikach (mianowicie

w botnistej okolicy jeziora Merom i na Taborze), tudzie o

zajcach i maem zwierzu, jako to: keme onie, asicy,

krecie i myszy.

Cz ptactwa opisuje Mojesz przy czystych i nieczystych

zwierztach ^^'). W lad kuropatwy, przepiórki i skowronka,

leccego na cieplice, zapdza si ptactwo drapiene. Szanowanym

jest bocian dotd u Arabów, a ofiarny ^^*) gob, yjcy w oliw-

'35) Jerevi. XLIX. 19.

'36) IV. Król. XVn. 25—27. A gdy tam jgli mieszka, nie bali sig

Pana; i przepuci na nie Pan lwy, którzy je zabijali. I dano

zna królowi Assyryjskiemu, i rzeczone: Narody, które przepro-

wadzi i posadzi w mieciecli Samaryiskicli , nie umiej praw

Boga ziemie, i przepuci Pan na nie lwy, a oto je morduj,

przeto, i nie umiej chway Boga ziemie. I rozkaza król Assy-

ryjski, mówic: Zawiedcie tam jednego z kapanów, którecie

ztamtd winiami przywiedli , a niech idzie i mieszka z nimi,

i nauczy ich praw Boga ziemie.

*3') III. Moji. XI. 13-J-19. Te s, których z ptactwa je nie macie

i strzedz si ich macie: ora, i grypba, i orla morskiego, i kanie,

i spa, wedug rodzaju jego, i wszelkiego kruczego rodzaju,

na podobiestwo jego , strusia i sowy. i yski , i jastrzbia wedug
rodzaju swego: puchacza i uórka , i ib. i abdzia, i bka
i porphyriona, herodyana i charadryona wedug rodzaju swego,

dudka te i niedoperza. V. Mojz. XIV. 11— 18.

'3*) III. Mojz. XII. 8. A jeliby nie nalaza rka jej, aniby moga
ofiarowa baranka, wemie par synogarlic albo dwoje gobit,
jedno na caopaleuie, a drugie za grzech, i bdzie si modli za

nie kapan , i tak bdzie oczyciona.
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nycb gajach, by zwiastunem dobrej wróby po potopie *^^),

obrazem Ducha w. '*") i prostoty '-^'). Ze piewu sowika syn
okolice Sichera , Jerycho i Jordanu.

Skwarne puszcze wydaj mnogie gady i mije. W jest

obrazem zdrady i roztropnoci w Pimie, a we wszystkich ksigach

Starego i Nowego Zakonu, od ksig rodzaju a do ksigi obja-

wienia '^'), wyobrazicielem zego ducha i czarta. Widok miedzia-

nego wa Mojeszowego na puszczy uzdrawia kszonych od

ognistych wów ^^^). Marya jest niewiast, która gow wa
stara. Uczniom swym da Chrystus moc depta po wach i

niedwiadkach '*^). Do nieczystych gadów policzone s take

u Mojesza krokodyle, raygale, ropuchy i jaszczurki ^").

Lewiatan w ksidze Job '*®) bdzie pono krokodylem. Dzi-

siejsi podróni opisuj kilka rodzajów ówi i jaszczurek.

''») I. Moj. VIII. 11.

"") Mat. III. 16. A gdy by Jezus nclirzczony, wnet \vystq;pi z wody.

A oto sig mu otworzyy niebiosa: i widzia Ducha Boego zst-

pujcego jako gogbicg i przychodzcego na.
'') Mat. X. 16. Oto ja was posyam jako owce midzy wilki: I5,d-

cie tedy mdrymi jako wowie, a fjrostymi jako gobice.

'") Ohjaio. XX. 2. I ucliwyci smoka wa onego starego, który jest

diabe i szatan , i zwiza go na tysic lat.

i^»j IV. Moj. XXI. 7—9. Przyszli do Mojesza, i rzekli: Zgrzeszy-

Hray, echmy mówili przeciw Panu i tobie: pro, aby oddali od

nas we. I modli si Mojesz za ludem. I rzek Pan do niego:

Uczy wa miedzianego, a wystaw go na znak: który ukszony

wejrzy na, yw bdzie. Uczyai tedy Mojesz wa miedzianego

i wystawi go na znak, na którego, gdy ukszeni patrzyli, byli

uzdrowieni.
i'-") uk. X. 19. Oto daem wam moc depta po wach i niedwiad-

Icach i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej ; a nie wam nie

zaszkodzi.

'^^) III. Mojz. XI. 29. 30. To te midzy plugawemi bd poczytane

z tych, które si ruszaj na ziemi: asica i mysz, i krokodyl,

kade wedug rodzaju swego. Mygale , chameleoa i tarantula,

i jaszczurka i kret.

'^«) Job XL. 20—24. Aza bdziesz Tnóg wycign Lewiathana

wd, a powrozem uwiesz jzyk jego. Izali zawleczesz obr-

czk przez nozdrza jego, albo tarniem przekolesz czelu jego?

Izali rozmnoy do ciebie proby, albo bdzie z tob mówi lago-
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Rodzajów ryb uie ^Yspomina Pismo w., tylko wyraa si

w ogólnoci, e co ma uski i skrzele, wolno poywa '*'). Jeziora

Ziemi w. pene s ryb, i Jordan jest bardzo rybn rzek.

Ryby nale do delicyi wybranego ludu. Jedna z bram Jeru-

zolimskicb nazywaa si „Rybn Bram" '^^). Wiele byo

uczynionych sadzawek na owienie ryb. Rybakami z nad jeziora

Genezaret byli pierwsi uczniowie Chrystusa '"^^j, i po dzi dzie

nale ryby do uczty sabatu I

Do o w a d ó w Pisma naley ze szkodliwych niedwiadek
i szaracza, z poytecznych pszczoa. Kraj mlekiem i

miodem pyncy zwie si Palestyna ^^°). W cierwie lwa znalaz

Samson plastr miodu *^'). Jonatasz posili si plastrem miodu ^^"j.

dnie. Izali uczyni przymierze z tob , i wemiesz go za sug
wieczneo-o? Aza najgrawa go l)dziesz jako ptaszka, albo go

uwiesz dziewkom twoim?

'") III. Moj. XI. 9. 10. Wszelkie, co ma skrzele i uski, tak w mo-
rzu jako w rzekach i w jezioracli je bdziecie. Lecz cokolwiek

skrzeli i uski nie ma z tych , które si w wodzie ruchaj i ywi,
obmierze wam i obrzyde bdzie.

"') II. Para. XXXIII. 14. Potem zraurowal (Manasses) mur przed

miastem Dawidowem na zachód soca Gihou w dolinie, od

wejcia Piybnej Bramy w okoo a do Ophel, i podniós go bardzo.

*'^) Mat. IV. 18. 19. A gdy Jezus cbodzit nad morzem Galilejskim,

ujrza dwu braci: Symoua, którego zowi Piotrem, i Andrzeia

brata jego, zapuszczajce sieci w morze (albowiem byli rj^bitwi).

I rzek im: Pódcie za mn: a uczyni was, e bdziecie rybi-

twami ludzi. uk. V. II. A wycignwszy odzie na ziemi,

wszystko opuciwszy szli za nim.

'") II. Mojz. III. 8. A wiedzc bole jego, zstpiem, abych go wy-

zwoli z rk Egipcyanów, i wywiód z ziemie onej , do ziemie,

która opywa mlekiem i miodem. XIII. 5.

'••') Sdz. XIV. 8. A po kilku dni wracajc si, aby j poj, zsti)i,

aby oglda cierw lwi, a oto rój pszczó by w paszczece lwiej,

i plastr miodu.

''-) I. Król. XIV. 29. I rzek Jonathas: Stworzy ojciec mój ziemi:

widzieHci sami, e si owieciy oczy moje; dla tego em uksi

troch miodu tego
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Jana Chrzciciela pokarmem byy szaracze i miód leny ^^^), bo

nietylko w ulach, ale w opokacli i barciach hodowano pszczoy '^*).

Roj si bardzo, jako w kraju gorcym, i jadowitsze od naszych

maj da, ztd te bywaj obrazowo zajadli nieprzyjaciele do

pszczó przyrównani '•'^^). Miód szed do Tyru ^^^), i bywa

wspominany w Pimie nietylko w plastrach (Q aiji DS:), ale

take sycony (C"5<i2*) '3\";~). Symbolicznie przytoczony bywa miód

jako obraz przyjemnoci i rozkoszy '^').

Do domowych zwierzt naley w Pimie szczególniej

w-ó, koza, owca i pies, tudzie od najdawniejszych czasów

wielbd, lubo chowano take osy i muy. Trzody owiec

i byda byy gównem bogactwem kraju i hodowanie ich gównem

zatrudnieniem wybranego ludu od czasów najdawniejszych.

Koni nie wiele chowano, i dopiero w póniejszych czasach

sprowadzali je królowie dla ozdoby dworu swego z Egiptu '^^).

^^^) Maf. III. 4. A ten Jan mia odzieaie z sierci wielbldowej , i

pas skórzany okoo bioder swoich : a pokarm jego byl szaracza

i miód leny. Men-. I. 6.

^'') V. Mojz. XXXII. 13. Postawi go na wysokiej ziemi, aby jad

owoce polne, eby ssa miód z opoki, a oliw z najtwardszej

skay. Psalm. LXXX. 17. I nakarmi je tustoci zboa: i na-

syci miodem z opoki.

js3j y^ Moj. I. 44. A tak wyszedszy Amorejczyk , który mieszka

na górach, i zaje(;hawszy goni was, jako zwyky goni pszczoy.

Psalm. CXVII. 12. Obstpili mi jako pszczoy, i rozpalili si

jako ogie w cierniu.

156) JEzech. XXVn. 17.

15^; Psalm. CXVIII. 103. Jako wdziczne podniebieniu memu sowa

Twoje: nad miód ustom moim. Przyp. XXIV. 13. Jedz miód

synu mój, bo dobry jest: i plastr najsodszy gardu twojemu.

Take umiejtno mdroci duszy twojej. Pie n. P. IV. U.

Plastr miodu pyncy wargi twoje oblubienico, miód i mleko

pod jzykiem twoim a wonno szat twoich, jako wonno ka-

dzida. Ekkles. XXIV. 27. Albowiem duch mój sodszy nad miód

a dziedzictwo moje nad miód i plastr miodu.

'^») III. Król. X. 28. I wywodzono konie Salomonowi z Egiptu i

z Koi : albowiem kupcy królewscy kupowali z Koi , i za pieni-

dze przywozili.
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wi nie trzymcano wcale, bo naleay do zwierzt nieczystych '^^),

yy tedy tylko dziko równie jak i bawoy. Owca bya ulubionem

zwierzciem Izraelitów. Abraham. Izaak trzymali stada owiec.

Jakób *^"), Mojesz '^') i Dawid '*'') pali owce. Wielka ilo
od Madjgaiiczyków wzitego byda i owiec za czasów Mojesza

wiadczy o bogactwie trzód ju w owym czasie **^) ; to samo

zdobycz na Agarejczykach wzita '^^). Na dworze Salomona

bito rocznie 3650 karmnych woów, woów z paszy chudszych

7300, a owiec 36. 500. Meza, król Moab, paci rocznego haraczu

królowi Izraelskiemu 100,000 jagnit i 100,000 baranów z wen
ich ^^^). Niezliczone mnóstwo owiec bito na ofiar , a Józef

ydowin opowiada, e Wielkanocnych baranków bi^.o rocznie 256,

500 w Jeruzolimie '^''). To wszystko moe da wyobraenie i

o trzodach , i o paszach Ziemi w. , i o sposobie ycia dawnych

mieszkaców tej ziemi.

159^ ]|fa<. VIT. fi. Nie dawajcie psom witego: ani miecie pere

waszych jjrzed wieprze : by ich snad nie podeptali nogami swemi,

i ol)rócivvszy si, aby was nie podrapali.

"'') I. Mojz. XXX. 43. I zbogaci si on czowiek fJakóh) niezmier-

nie, i mia trzód wiele, snebnic i sug, wiellidów i osów.

'"') II, Moji. III. 1. A Mojesz pas owce Jethro, wiekra swego,

kapana Madyjanskiego : a gdy zagna trzod w gboko pusty-

nie
,
przyszed do góry Boej Horeb.

'"-) Król. XVf. 11. I rzek Samuel do Izai: A ju to wszyscy synowie?

który odpowiedzia : Jeszcze zosta may i pasie owce.

'") IV. Moj. XXXI. 32—:34. A byo plonu, które wojsko pojmao,

owiec po sze kro sto tysicy, siednidziesit i pi tysicy. Wo-

ów siedmdziesiit i dwa tysicy. Osów szedziesit tysicy i tysic.

"*) I. Para V. 20. 21. I przyszli w rce ich Agarejczycy, i wszyscy,

którzy z nimi byli, bo wzywali Bog-a, gdy si potj'kali: i wysucha
ich przeto, i wierzyli we. I pobrali wszystko co mieli, wielb-

dów pidziesit tysicy, a owiec dwa kro sto tysicy i pidzie-

sit tysicy, i ostów dwa tysice, i dusz czowieczych sto tysicy.

'") IV. Król. III. 4. A Mesa, król Moab, chowa wiele byda; i paci

królowi Izraelskiemu sto tysicy jagnit, i sto tysicy baranów

z wen ich.

'"«) Bell. Jiul. (3. 9. 3.
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DAWNIEJSZA URODZAJNO, DZISIEJSZA NIEPO-

DNO I PLAGI ZIEMI W.

Wielk urodzajno Ziemi w. okrela Pismo na wielu miej-

scach *^*), dokadniej oznacza j Mojesz w wielu tu przytoczonych

tekstach "*^). Za czasów bogosawiestwa Boego ywia ona

wielkie stada i uiepoliczon rzesz ludu. Wszake nietylko

Pismo w. , ale i póniejsi pisarze wieccy wychwalaj jej nad-

zwyczajn urodzajno.

Gdy Dawid kaza policzy rzesz wybranego ludu, znajdowao

si w Izraelu 800,000, a w Judzie 500,000 mów zdatnych do

'*'^) IV. Król. XVIII 32. A przyjd i przynios was do ziemie,

która jest podobna ziemi waszej , do ziemi yznej i obfitujcej

winem, ziemie chleba i winnic, ziemie oliw i oliwy i miodu, i

bdziecie y, anie pomrzecie. II. J^zdr. IX. 25. Pobrali tedy

miasta obronne , i ziemi tust, , i ponieli domy, pene wszy-

stkich dóbr: studnie od innych sprawione, winnice i oliwTiice,

i drzew rodzajnych sia : i jedli i byli nasyceni , i otjdi , mieli

dostatek rozkoszy z dobroci Twej wielkiej. Izaj. XXXVI. 17.

A przyjad i wezm was do ziemie, która jest jako ziemia

wasza, do ziemie zboa i wina, ziemie chleba i winnic. Ezeck.

XX. 6. Onego dnia podniosem rk moj. za nimi, abych je

wywiód z ziemie Egipskiej do ziemie, którm im by upatrzy,

opywajc mlekiem i miodem: która jest jjrzeduia midzy wszy-

stkimi ziemiami.

'**) I. Moj. XXVI. 12. I siad Izaak w onej ziemi, i nalaz onego roku

tyle sto kro. I bogosawi mu Pan. V. Mojs. VIII. 7—9. Albo-

wiem Pan Bóg twój wprowadzi ci do ziemie dobrej , ziemie

strumieni i wód i róde: na której polach i górach wynikaj
rzek gbokoci: ziemie pszenice, jczmienia, winnic, w której

figi i pomagranaty, i oliwnice si rodz: ziemie oliwy i miodu,

gdzie bez wszego niedostatku bdziesz jad chleb twój , i wszyst-

kich rzeczy dostatku zaywa bdziesz : której kamienie s elazo,

a z gór jej kruszce miedzi kopaj.
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boju ''•^). Jeeli ca- ludno w tym stosunku wemiemy, to

okae si, e w Ziemi w. jo pod owe czasy do 5 railjonów

wybranego ludu; do 10,000 udzi przypadao tedy na jedn Q
mil Dawidowego pastwa, co najdokadniejsze da moe wyobra-

enie ówczesnej podnoci ziemi , i o wielkiej uprawie roli.

Stosunek ten ludnoci do ziemi by nierównie wikszy za

czasów Chrystusa, gdy wedug wiadectwa Józefa ydowina ''")

liczono za jego czasów w samej Galilei miast i grodów 204,

z którycli najmniejsze na 15,000, wiksze ua 30,000 mieszkaców

podaje.

Fakt ten potwierdza take najprzód podanie Dio Kasyusza,

który mówi, e za czasu rzdów Hadryana, 985 miast ydowskici

zburzonych zostao , a powtóre napyw wielkiej rzeszy ludu do

Jeruzolimy czasu oblenia i zburzenia tego miasta przez Tytusa.

Wszake jak dawniejsza urodzajno i podno Ziemi w.
bja skutkiem bogosawiestwa Boego , tak widny jest palec

kary Boej na dzisiejszej Palestynie '*'). Upadek jej przepowie-

dzieli prorocy z dawna, i lud wybrany rozprószy si po wszystkim

wiecie. W gruzach le pyszne jego miasta, zgorzay lasy,

yzne zjalowiay ziemie, róda zniky, wyschy studnie patryarchów,

zawaliy si pasterskie cysterny, i w skwarn, kamienist, uieludn,

*8') II. Kroi. XXIY. 9. I da Joab liczb spisku ludu królowi, i

nalazo si z Izraela omset tysicy mów mocnych , miecza

dobywajcych, a z Judy piset tysicy walecznikóv,-.

"») Bell. Jud. 3,3,2.— Vita §. 45.

"') Moj'L XX"VTI1. 15—17. 23. 38. 39. 42. Ale jeli nie bdziesz

chcia sucha gosu Pana Boga twego, aby strzeg i czyni

wszystko rozkazanie Jego i ceremonje, które ja dzi przykazuj

tobie.- przjjd na ci wszystkie te przeklestwa i ch^\'yc si

ciebie, przeklty bdziesz w miecie, przeklty na polu. Pi-zeklte

gumno twoje, i przeklte ostatki twoje. , Niechaj bdzie niebo,

które nad tob jest miedziane : a ziemia, któr depcesz, elazna. —
Siew wielki wrzucisz w ziemi, a mao zbierzesz: bo wszystko

pore szaracza. Winnic nasadzisz i okopasz : a wina pi nie

bdziesz, i nic z niej nie zbierzesz, bo j robacy spustosz. Wszy-

stkie drzewa twoje, i owoce zi-^mie twojej rdza zniszczy.
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pustyni zmieni si kraj caj', a plagi Ziemi w. , z których

najpieiwsza l)yla przewrotno i zo ludzka, przypominaj po

dzi dzie winy wybranego ludu i nieprzebagany wyrok sprawie-

dliwoci Boej

!

Do plag Boych policz Pismo:
1

.

Dum czyli morowe powietrze, które z Egiptu

podchodzc czsto pustoszy te kraje ^'-).

2. Trd czyli lepr, któr czsto osypani bywali ydowie,

i w czem rk karccej Opatrznoci upatruje Pismo '*^).

3. Susz niezwyk, brak pery ody czny c h desz-

czów, a ztd gód i pomór bydlt i ludzi '^*).

4. Szaracz, która w pustyniach wylga, mia niebo

swemi chmurami, a wyjwszy plony, topia si w morzu ''^).

"^) II. Król, XXIV. 15, I przepuci Pan mór na Izraela, od zara-

nia a do czasu naznaczonego i umaro z ludu od Dan a do

Bersabee siedmdziesit tysicy mów. IV. Król. XIX. 35. Stao

si tedy onej nocy przyszed Anio Paski, i pobi w oboziech

Assyrj^skich sto oradziesit i pi tysicy. A wstawszy po ranu,

ujrza wszystkie ciaa umarych : i odcignwszy odjecha.
''*) 1"\'. Moj. XII. 10— ]S. Ale oto Marya ukazaa si zbiela

trdem jako nieg. A gdy na ni wejrza Ai-on, i ujrza trdem
osjT)an, rzek do Mojesza: Prosz panie mój, nie kad na nas

gi'zechu tegij któregomj- si gupie dopucili. IV. Król. V. 27.

Ale i trd Xaamanów przylgnie do ciebie i do nasienia twego

a na wieki. I wyszed od niego trdowaty jako nieg. XV. 5.

A Pan zarazi króla Azanjasza i by trdowatym a do dnia

mierci swej , i mieszka w domu wolnym osobno , a Jothan

syn królewski rzdzi paacem, i sdzi lud ziemie. II. Para.

XXVI. \9. 20.

''') II. Król. XXI. 1. Sta si te gód za dni Dawidowych trzy lata

ustawicznie. IV. Król. VI. 25. I by gód wielki w Samaryi : i

tak dugo bya w obleniu, a przedawano gow ol po om-
dziesit srebrników, a czwart cz miary gnoju gobiego po

pici srebrników.
''"') Mojz. II X. 15. I okrya (szaracza) wszystek wierzch ziemi

pustoszc wszystko. Poarta jest tedy wszystka trawa ziemie, i

cokolwiek owocu na drzewie byo , co by zostawi grad. Sd.
VI. 5. Bo i sami i wszystkie trzody ich przycigali z namiotami

swemi, a jako szaracza wszystkie miejsca napenia niezliczona

wielko ludzi i wielbdów, pustoszc wszystko czego si dotknli
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5. Samum, wiatr spieky i morowy, który od pustyni wieje,

w niej karawany miertelnym oddechem zaraa, i piaskami zasy-

puje, a w ssiedztwie pusty najrozkoszniejsz rolinno w mgnie-

niu oka niszczy i W3pala ^'^).

6. Oberwanie chmur, trby pustyni, byskawice,

burze, grady i powodzie '"*), a w kocu

7. Trzsienia ziemi, z natury geologicznej tych krain

zdarzajce si czsto w Ziemi w., policz Pismo do plag nieba ''**j.

"«) Izaj. XXVni. 2. Jerem. IV. II. — XVnL 17. Ezerh. XVIT. 10.

XIX. 12.

^'') Psalm XVn. 8—15. Wzruszya si i zadraa ziemia, fundamenty

gór zatrwoyy si, i poruszyy si, i si rozgniewa na nie.

Szed ku górze dym w gniewie Jego i ogie slg zapali od ol>licza

Jego: wgle si rozpalio od niego. Nakoni niebios i zstpi:

i mga pod nogami Jego. I wstpi na Cherubiny, i lata : lata

na skrzydach wiatrowych. I pooy ciemno tajnikiem swoim,

okoo niego namiot Jego: ciemna woda w obokach powietrznych,

przed blaskiem w oczach Jego rozeszy si oboki
,
grad i wgle

ogniste. I zagrzmia Pan z nieba, a najwyszy swój gos wypu-

ci: grad i wgle ogniste. I wypuci strzaj' swe, i rozproszy

je, rozmnoy b\'skawice i strwoy je. XXVIII. 3. 4. 6. 7. 8.

Gos Paski nad wodami. Bóg majestatu zagrzmia: Pan nad

wodami wielkiemi. Glos Paski w mocy, gos Paski w wielrao-

noci. Gos Paski amicy cedry, i poamie Pan cedry Liba-

skie. Gos Paski rozmiatajcy pomie ognisty. Gos Paski

zatrzsajcy puszcz i poruszy Pan pustyni Kades. Izaj. VIII.

7. Przeto oto Pan przj^wiedzie na nie wody rzeczne gwatowne

i mnogie. XXVni. 2. Oto duy a mocny Pan jako nawalnoó

gradu : wicher druzgoccy, jako bystro wód gwatownych wy-

lewajcych i wypuszczonych na ziemi przestronn. XXIX. 6.

bdzie nagle z trzaskiem. Od Pana Zastpów nawiedze

bdzie
,
gromem i trzsieniem ziemie , i gosem wielkim wichru

i burze i pomienia ognia poerajcego. Jerem. XXni. 19. Oto

wicier Paskiego zagniewania wynijdzie , i burza wypadajca na

gow bezboników przypadnie.

*'*) Amos. I. 1. Sowa Araos, który by midzy pasterzmi z The-

kue: które widzia nad Jeruzalem za dni Ozyasza króla Judz-

kiego , i za dni Jeroboama syna Joas króla Izraelskiego
,
przed

dwiema laty trzsienia ziemie. Zachar. XIV. 5. A bdziecie ucie-

ka jakocie uciekali przed trzsieniem ziemi za dni Ozyasza

króla Judzkiego.
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KSIGA DRUGA.

ETNOGRAFJA ZIEMI WITEJ

WSTP.
Ziemia wita jest ojczyzn staroytnych poda rodowych,

które wielk pucizn z rodzin do rodów, a od nich do narodów

przeszy, i stay si w kocu dziedzictwem caej ludzkoci.

To, co tym podaniom tak wielk dao wag, jest to ich tre
religijna. Pokolenia, które te podania przechowyway, byy wysze

od reszty pogaskiego wiata o najwysz prawd ludzkoci, t. j.

wysze o ca wiar w jedynego Boga.

Tej to wyszoci pokole wybranego ludu naley przypisa

ich historyczne znaczenie w dziejach wiata, i przy religijnych

podaniach przechoway si w ten sposób take podania rodzin,

rodów i narodów, sigajc najodleglejszej staroj-tnoci.

Niema tedy kraju na kuli ziemskiej , w którymby si równie

jak w Ziemi witej przypatrzy mona stopniowemu rozwijaniu

si rodziny i jej rozrodzeniu si na rody, które si nastpnie

wiadomo znowu w jeden zrastaj naród.

Cae to stopniowe rozwijanie widzimy w dziejach wybranego

ludu przeprowadzone od pierwszych zadatków patryarchalnego

ycia poczynajc a koczc a na tej chwili narodowego ywota,

gdzie ten naród nabiera najwikszej wanoci w dziejach wiata,

i wpywa stanowczo na losy caego rodu ludzkiego.

Pierwotni nieliczni mieszkacy Ziemi witej
byli to poganie, tak zwane lud}- Chauaanejskie.

Dziea W. Pola Tora VI. 21
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Ziemia wszake yzna i mao zamieszkaa i)oeignla ku sobie

wczenie pasterskie rodziny z po za ludnej i uprawnej Mezo-

potamji.

Póniejsi tedy mieszkacy Ziemi witej byli

to przychodnie z Armenji, rodziny i rody koczo-

wnicze Semickiego pogowia.

Trojakiego jednak stopnia byo pokrewiestwo
tych Semickich rodów: jedne wywodziy wspólno
rodu od Noego, inne od p a t r y a r c h y Abrahama, a

trzecie w kocu od Abraham owego wnuka Jakuba,

w którego pokoleniu pozostaa wiara w jedynego Boga, do którego

pokolenia przywizane byo bogosawiestwo niebieskie i podania

obietnic Paskich.

Stopie tedy tego pokrewiestwa, w jakim stay rody

Semickiego pogowia w Ziemi witej do siebie, stanowi

w przecigu dziejów o ich wzajemnym stosunku

przyjaznym lub nieprzyjaznym, a podania rodowe
stanowi o losie kadego rodu z osobna.

Podug t \- c h p o d a 11 s c zy s t e i nieczyste rody,

bawochwalcze i wierzce pokolenia, a nadto jesz-

cze idzie zawsze gór pokolenie pierworodnego

w kadym rodzie, bo w niem przechowuje si poda-

nie jako wtek do przyszych dziejów, lub jako

niezomna sia Objawienia I? o ego.

Zaczona tu genealogiczna tablica (N. II.) wyka-

zuje na jeden rzut oka i pochodzenie wszystkich p ok o-

le zamieszkujcych Ziemi wit, i stopie pokrewiestwa
ich midzy sob, i pocztek w kocu rodowych,

narodowych i religijnych poda.

1; Najwczeniej odrywaj si od pnia Semickiego

pogowia ..Arabowie waciwi", pochodzcy od Jek-

tana praprawnuka Semowego.

W tradycyach wszystkich narodów wschodnich uwaany jest

szczep pierworodnego Sema za szlachetny, jako przechoway si

i u Joktanitów podania od Adama i Ewy w Starym Zakonie

idce , i od czasów Noego a po czasy Mahometa yo podanie
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O jedynym Bogu take w pokoleniach Arabskich, lubo czstokro

bardzo skaone.

Bya to tradycya przywizana do miejsca Mekki, i cz
oddawana Kamieniowi, któiy mia od Adama pochodzi , a

nad którym tak zwany „Dom wity" zbudowa Izmael z Abra-

hamem pospou , wedug poda arabskich.

Do zrozumienia tych stosunków wypada tu doda , e to

pokolenie Arabskie byo zawsze w narodzie rzdzcem, które

byo w posiadaniu owego witego domu i kamienia Adamowego,

czyli „Kaaby."

Jak od Joktana Joktanici czyli waciwi pochodz
Arabowie, tak poszli od Izmaela, syna Abrahamowego , uro-

dzonego z Agary, Izmaelitowie, czyli Arabowie przy-

chodni, — „Synowie pusczy." — Oba te pokolenia yy
z sob w nienawici rodowej , i walczyy o posiadanie Kaaby,

ztd przechoway si ywo u nich podania pierwotnego Semickiego

pokolenia, i kieroway i tu w przecigu wieków losami dziejów.

Kaaba zostaa zniewaon bawochwalstwem, gdy si o jej posiadanie

i pogaskie ubijay pokolenia: wiara wszake Abrahama, wiara

w jedynego Boga, przetrwaa a do czasów Mahometa w pokoleniach

Arabskich.

2) Dalsze rozgazienie Semickiego pnia poczyna

si od p a t r y a r e h y Abrahama.

Abraham mia dzieci z trzech on.

Niewolnica Agar urodzia mu Izmaela, który mia synów

dwunastu. Z Agary i jej synów poszli „Agar aj czy cy," których

Pismo z osobna wspomina, a z Izmaela poszo dwunastu ksit
pokole Arabskich, z tych wszake w Pimie znajdujemy tylko

wjmieuionych Ismaelitów w ogólnoci, a oprócz nich „Nabutej-

czyków" i „Cedar ej czykó w.-'

Sara urodzia Abrahamowi Izaaka, i prawa pierworodnego

byy w pokoleniu do jego rodu przywizane.

Cetura, któr Abraham po mierci Sary poj za on,
urodzia mu szeciu synów, z tych wszake tylko potomkowie

czwartego rodu, t j. Madjana, s w Pimie znani pod nazwis-

kiem ..Madj anitó w.^ W arab"=;kich za podaniach znane jest

21*
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pokolenie „Ceturej czy ków," pochodzcych od reszty synów

Cetury.

Dalej mia brat patryarchy Abrahama A ran syna Lota,

z którego poszo kazirodcze plemi, a mianowicie mia dzieci

z dwóch córek: ze» starszej syna Mo ab, i od tego poszli „Moa-

b i to wie"; z modszej mia syna Am mon, i od niego poszli

„Aram o ni to wie."

Izaak mia znowu dwóch synów: Ezawa czyli „Edoma",
i Jakóba, któremu dana b3'a nazwa „Izrael." Od Edoma
poszli „Edomczycy" z prawego oa, — a z naturalnego syna

Edoma, zwanego Eliphazem, urodzi si „Ara al ech", i od

niego poszli „Am ale ki to wie" czyli „Synowie Amalek."

Ezaw czyli Edom odstpi bratu modszemu prawa pierworodz-

twa, ztd przeszo bogosawiestwo niebieskie od Izaaka na

Jakóba wraz z przysig obietnic Paskich, a gdy Jakóbowi

bya dana nazwa Izrael, ztd te otrzymay póniej pokolenia

dwunastu jego synów nazw „Izraelitów," i ci uwaali si

jako bracia midzy sob, i jako „lud wybrany od Boga, któremu

bya dana z bogosawiestwem ojców Ziemia wita, obiecana,

pynca mlekiem i miodem."

Ju tedy w pierwotnych podaniach rodzinnych ley grunt do

przyszych dziejów tych narodów, które poszy z Semickiego

pogowia, i potga podania nie okazuje si nigdzie tak dzieln,

jak w Ziemi witej, i w ogólnoci na pówyspie Arabji.

Punktem religijnego skupienia staje si w ten sposób dla

Arabów K a a b a , a dla Izraelitów wiara w jedynego Boga
i Arka Przymierza.

Okoo tych dwóch poda kr dzieje i losy Semickich naro-

dów, jak gdyby okol swej osi, i w nich ley ostatecznie pooony

kamie wgielny do Mozaismu, do Chrzecijastwa i

Islamismu.

3) Pierwotnymi wszake mieszkacami Ziemi

witej nie byli potomkowie Sema, lecz potomkowie

Chama, ztd przechodzimy z kolei rody Chamów ego pogo-

wia osiade w Ziemi witej od najdawniejszych czasów.

Pierworodnym synem Chama by C h u s : od niego

pochodz jeszcze niektóre pokolenia Arabskie.
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Drugim z rod u byl M e s r a i m , i od starszego jego syna

Phetrusira poszli „Filistynowie", a od modszego Chaus-

luim poszli „Kaftorymow ie."

Trzecim z rodu by P h u t , o Ictórego potomstwie wieci

nie ma; a czwartym z rodu by Chanaan. Ten mia
jedenastu synów, od Ictórych poszo jedenacie
Chanaaskich rodów. I tali: od Sydona „Sydouczycy"

czyli Si do nic i t. j. historyczni Fenicjanie; — od Hetha-

ego „Hethejczycy" ;
— od Jeb u z ego „J ebuzejczycy" ;

— od Amor r ego „Amorr ej czy cy" : — od Gergezego
„Gergezejczy cy" ; — od He w ego „He wejczy cy" ;

—
od Arakaego „Arakczycy"; — od Sinego „Sinej-

czycy"; — od A rad eg o „Aradczycy" (Arwadczycy) ;
—

od Sam ara ego ,.Zy mi rczycy' ;
— od Araatego w kocu

„ A m a t e j c z y c y.

"

Do chanaaskich rodów policz take Pismo ..Ferezejczy-

ków' i „C enejczy kó w" „C enezej czyk ó w" i „Cedmo-
uejczyków" (Tnn), pochodzcych od Hobaba, Mojeszowego

szwagra, lubo oba te pokolenia nie pochodziy od Chanaana,

lecz przeto gównie, e za czasów Mojesza siedzieli w ziemi Chanaa-

nejskiej, s policzone do pierwotnych mieszkaców tej ziemi.

Jeeli cay ten rodowód mieszkaców Ziemi
witej zbierzemy krótko, dadz si oni odnie
gównie do trzech etnograficznych gromad:

I. Pierwotni mieszkance Ziemi witej, poga-

nie, przedpotopowy ród Olbrzymów i rody Chamowego
pogowia.

II. P r z } c h o d n i mieszkance Ziemi witej S e m o-

w e g o pogowia, Izraelitom pokrewni, c z 3' 1 i rod}"

ksigi Genesis i poda Arabskich.
III. Izraelici sami, jako dziedzice obiecanej

ziemi, lud od Boga wybrany i w j e d y n e g o B o g

a

wi erz cy.



326 GEOGEAFJA

I. PIERWOTNI MIESZKANCE ZIEMI WITEJ; POGA-

NIE, PRZEDPOTOPOWY RÓD OLBRZYMÓW I RODY

CHAMOWEGO POGOWIA.

1. Ród Olbrzymów.

Ju podania ksigi Genesis natrafiaj w Ziemi witej na

lady przedpotopowego ludu, który jeszcze przed rozrodzeniem

si ludzi po potopie od Noego zamieszkiwa Ziemi wit.
Tym przedpotopowym ludem by ..ród Olbrzymów (-"Kiici",

o których we wielu narodach i raitologjach pozostao podanie.

Równie po potopie byli w ziemi Chananejskiej Olbrzymowie

najstaroytniejszym rodem, a o ich szerokiej wadzy i potdze

doszy nas tylko guche podania; przed przyjciem bowiem

jeszcze do Ziemi witej Chanaaskich rodów mieli oni siedziby

swoje w Palestynie, i z nimi to walczyy rody Chamowego pogo-

wia, naprzód, osiadajc wiat po potopie. Do nich to naleeli,

„Synowie Enaka" (p;> ':~
, C'p:>) zamieszkali jak Hebron *)

wytpieni od Jozuego ").

^) IV. Mojz. XIII. 23. 44. I przyszli (szpiegi) do Hebron, gdzie

byli Acliimau i Sisai, i Tholmai, synowae Enak. — Tamemy
widzieli dziwj^ z sjtiów Enak z rodu Olbrzymskiego : do których

przyrównam znalimy sig jako szaracza. V. Moj. IX. J. Lud
wielki i wysoki, syny Enacini.

^) Jozue XI. 21. 22. Onego czasu przyszed .Jozue i wybi Enacim

z gór, Hebron i Dabir i z Anab, i ze wszelkiej góry Judy i Izraela,

i miasta ich zgadzi. — Nie zostawi adnego z pokolenia Ena-

cim w ziemi synów Izraelowych : oprócz miasta Gazy i Geth i

AzotUj w których samych zostawieni s^.
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Na wschodzie w póniejszej ziemi Moabitów, przebywali

„Emm im", „lud wielki i potny, i tak wysoki, e je z poko-

lenia Enacim jako Olbrzj-my by rozumiano" ^).

Zomzomim (D'j:v,!: ) lud wielki i mnogi, i wzrostu wysokiego

jako Enacim, które wygadzi Pan, dzieryli pierwotnie kraj nad

Jabokiem, póniej przez Anmionitów zamieszkay *)•

yli take Olbrzymowie w krainie Bazan (i w miecie

Astharot Karnaim) pooonej na wschodize od doliny Jordanu

za puszcz, a za czasów Mojesza zasiada ostatni z rodu Olbrzy-

mów, król Og, na stolicy tego królewstwa ^)

„Pan wygubi ich plemi, a ziemie ich odda w posiado
synom Lotowyra."

2. Rody Cliamowego pogJtowia.

a) Filistt/noicip i Kaftorymoaie.

„Mesraim (syn Chama) zrodzi Phetrusima i Chasluima:

z których poszli Filistynowie i K a p h t o r y mowie" '')

(CTIK''St:-j.

') y. Mojz. II. 9. 10. I rzeki Pan do umie: Nie walcz przeciw

Moabitom, aui si z nimi potykaj : bo nie dam nic z ziemie ich,

iem synom Lothowym da Ar w osiado. — Emim pierwszy

byli obywatele jej , lud \s'ielki i potny, i tak w^i-soki , e je

z pokolenia Enacim jako olbrzymy by rozumiano.

*) V. Mojz. II. 19. 20. A przystpiwszy do bliskich miejsc synów

Ammon, strze si, aby nie walczy przeciwko im, ani ruszaj si

na bitw: bo nie dam z ziemie synów Ammon: gdyem j da
w osiado synom Lotowym. — Za ziemi olbrzymów miano j,
i w niej dawno przedtem mieszkali olbrzymowie, które Ammoni-

towie zow Zomzommim.
'"] V. Mojz. III. 3. 11. Da tedy Pan Bóg nasz w rce nasze i Oga

króla Bazan, i wszystek lud jego : i porazilimy je a do szcztku.

Bo tylko sam Og król Bazan zosta si by z rodu Olbrzymów.

— Lliazuj oe jego elazne, które jest w Rabach synów Ammon,
dziewi okiet majce wzdu , a cztery wszerz , na miar okcia

rki mskiej.

«) I. Moji, X. 14.
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Ze sów Jeremjasza i Araosa ^) wnie by mona, e Filistynowie

wyszli z wyspy Kapadocji (Kaftor), prawdopodobnie z dzisiejszej

Krety, z czera si zgadza Mojesz podajcy, e Kappadoczanie

wytpiwszy Hewejczyków^ a do Gazy si rozpocierajcych zajli

ich siedziby ®) i rozplemienili si na poudniowej spazinie pomor-

skiej Palestyny, od której to spaziny przesza waciwie nazwa

Palestyny na cay ów obszar kraju , znany póniej pod tern

nazwiskiem.

Filistynowie byli rodem wojennym i celnymi strzelcami ^).

Od czasu, w którym ich Samgar lemieszem '"), a Samson szczk,

ol pobi "), stali w nieustannych wojnach i najazdach z Izra-

elitami.

Z ronem powodzeniem walczyli przeciwko nim Izraelici.

Zwycizko wyszli Filistynowie z tej walki za czasów Helego ^-),

') Jerem. XL^^I. 4. Bo spldrowa Pan Pliilistyny, ostatek wyspu

Kapadocyi. Amos. IX. 7. Azali nie Izraela wywiodem z ziemie

Egipskiej, a Palestyny z Kapadocyi a Syryany z Cereny?

*) V. Mojz. II. 23. Hewejczyki te , którzy mieszkali w Haserym

a do Gazau Kapadoczanie wygnali: którzy wyszedszy z Kepa-

docyi wygadzili je, i mieszkali miasto nich.

') I. Król. XXXI. 1. 3. A Pliilistynowie walczyli przeciw Izrae-

lowi : i uciekli mowie Izraelscy przed Philistyny, i polegli

pobici na górze Gelboe. — I wszystek ciar bitwy zwali si na

Saula, i jjogonili go mowie strzelcy, i zraniony jest bardzo

od strzelców.

") .Sdz. III. 81. Potem by Samgar, syn Anath, który zabi sze-
set mów Philistyskich lemieszem; i ten te broni Izraela.

*') Sdz. X^^. 15. 16. I nalezion czelu, to jest szczk ol,
która leaa, porwawszy zabi ni tysic mów. — I rzek:

Czeluci ol, szczk rebca olic zgadziem je, i zabiem

tysic mów.
") I. Król. rV. 2. 10. 11. A Philistj-nowie przycignli do Aphok.

I zszykowali wojsko przeciw Izraelowi. A potkawszy si ty poda
Izrael Philistynowi i pobito w onem potkaniu wszdzie na polach,

jako cztery tysice mów. — Zwiedli tedy bitw Pliilistynowie,

i poraon Izrael i uciek kady do namiotu swego : i bya poraka
bardzo wielka, i polego z Izraela trzydzieci tysicy pieszych.

I skrzJ^li Bo wzito : i dwa synowie Heli umarli : Oplinii

Phinees.
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— Samuel pobi ich ^% póniej porazili Saula '-^), — lecz

Jonatan *^) i Dawid zwyciy ich '^), a Salamon rozszerzy

panowanie swoje a do Gazy '''). — Jozaatowi pacili Filis^ty-

nowie haracz 1^), lecz zwyciyli Jorama '^). Od Ozjasza pobici ""),

'=») I. Król. "\T[L 10. I stao si, gdy Samuel ofiarowa caopalenie,

e Philistynowie potkali si z Izraelem, i zagrzmia Pan grzmo-

tem wielkim dnia onego nad Philistynami i przestraszy je, 1

poraeni s% od oblicza Izrael.

") I. Król. XXXI. 2. I natarli Philistynowie na Saula i na syna

jego, i zabiU Jonath i Abinadab , i Melcliisue syny Saulowe.

'•^) I. Król. XIII. 3. I pobi Jonathas stra Philistyska, która bya

w Gabaa. — I. Król. XIV. 13. 14. A tak wstpowa Jonathas

pnc si na rkach i na nogach, i giermek jego za nim. Tedy

jedni padaU przed Jonath, a drugich giermek jego zabija idc

za nim, — A bya pierwsza poraka, któr porazi Jonathas i

giei-mek jego, okoo dwudziestu mów na poowicy staja, które

zwyke para woów na dzie zora.

'«) I. Król. XVII. 51. 52. A widzc Phihstynowie , e umar z nich

najmocniesjzy (Goliat), uciekli. A powstawszy mowe Izraelscy

i Juda, okrzyk uczynili i goniU Philistyny, a przyszU do doHny

i a do bram Akkaron, i padah ranni z Philistynów po drodze

Saraim a do Geth i a do Akkaron. II. Król V. 25. Uczyni

tedy Dawid tak jako mu Pan rozkaza, i porazi Philisljmy od

Gabaa a gdy idziesz do Gezer.

'') III. Król. IV. 24. Bo on (Salamon) dzierza wszystk kram,

która bya za rzek, od Taphsa a do Gazan, i wszystkie króle

onych krajów, a mia pokój ze wszech stron w okoo.

'8) II. Para. XVn. 11. Ale i Philistynowie przynosili Jozafatowi

dary i da srebra.

'9) II. Para. XXI. K'. 17. Pobudzi tedy Pan na Jorama ducha

PhihstjTiów i Arabczyków, którzy s o granic z Ethyopiany.

I wtargnU do ziemie Judzkiej i spustoszyU j , i pobrali wszy-

stk majtno, która si znalaza w domu królewskim, ku temu

syny jego i ony: i nie zosta mu syn jedno Joachaz ,
który by

najmodszy.

*«) II. Para. XXVI. 6. 7. Xaostatek ruszy si (Ozyasz) i walczy

przeciw Philistynom, zburzy mur Geth, i mur Jabnii, i mur

Azotu: pobudowa te miasteczka w Azocie i w Philistym. I

pomóg mu Bóg przeciw Philistynom.
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pustoszyli i zdobywali grody Izraelskie znowu za czasu Acliaza^'),

a za czasu Ezechiasza odnieli kiesk --).

Póniej nieco zdobyli Assyryjczycy Filistyski ogród Azot ^^).

Prorocy prorokowali ich zagad -*): jako niknie ich nazwisko

w dziejach.

Grody ich byy: Azot (Asdod), i Gaza. gdzie czczono bawana

Dagon, Akkaron (Ekron), gdzie czczono bawana Belzebuba, i

w kocu Geth (Gath) i Askalou, gdzie czczono boyszcze zwane

Astharoth.

h) Ckunanejcsycy iciaehci.

Poszli od jedenastu synów Chauaaua, syna Charaowego, z któ-

rych rozrodzio si jedenacie pokole: Sidon, Hete, Jebuze,

Amore , Gergez , Hewe , Arakue , Sine , Arade , Zamara , Amate.

'^') 11. Para. XXVIII. 10. Philistynowie te pooyli si po mie-
ciech polnych i na poudnie w Judzie: i wzili Bethsames, i

AjaloRj i Gederoth , Socho te, i Thamnan, i Gamzo ze wsiami

ich, i mieszkali w nich.

--) lY. Król. XVIII. 8. Ten (Ezechiasz) porazi Philistyny a do

Gaza, i wszystkie granice ich, od we stróów a do miasta

obronnego.

^') Jezaj. XX. 1. Roku którego szed Tartau do Azotu, gdy go

by posa Sargon, ki*ól Assyryjski, i walczy przeciw Azotowi

i doby.
'-'j Jezaj. XIV. 29—31. Xie wesel si ty wszystka ziemio Philisty-

ska , e zamana jest rózga tego , który ci bi : bo z korzenia

wowego wj-jdzie bazyliszek, a nasienie jego poerajce ptaka. —
I bd si pa pierworodni ndznych, a ubodzy bezpiecznie

odpoczywa bd : i wygubi godem korze twój , i szcztki

twe wybij. — Zawjj bramo , woaj miasto : poraona jest Phili-

stea wszystka: bo od pónocy dym przyjdzie, a nie masz ktoby

uszed przed hufcem jego. — XLVII. 4. Dla przj'jcia dnie,

którego zburzeni bd wszyscy Philistynowie, i bdzie rozproszon

Tyr , i Sj^don , ze wszystkiemi pozostalemi pomocami swemi : bo

spldrowa Pan Philistyny, ostatek A\yspu Kapadocji. — Ezech.

XXV. 16. To mówi Pan Bóg: oto ja wycign rk moj na

Palestyn , a pobije zabijacze i wytrc ostatek kiaiuy jwmor-

skiej. — Amo.i. I. 8. I wytrac obywatela Azotu, i trzymajcego

bero z Askalouu, i obróc rk moj na Akkaron. i zgin pozo-
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Mieszkali w ziemi Chanaau , któr odgranicza linja pocignita

od Sydonu do Gazy, ztd na poudniowy kraniec Martwego morza

do azy, pooonej na wsciodniem wybrzeu tego morza.

Potomkowie piciu synów Chanaana: Hetejczycy, Jebuzejczycy,

Amorrejczycy, Gergezejczycy i Hewejczycy mieszkali w Chanaan

przed przyjciem Izraelitów do ziemi obiecanej : razem z nimi

yli tam jeszcze Chananejczycy i Ferezejczycy, niepochodzcy

jednak od Chanaana '^^).

Hetejczycy (TTPin) mieszkali w górach Judy, jak Hebron"®).

Jebuzejczycy (dmim) mieszkali w Jeruzolimie (za ich

czasów Jebuz zwanej) i w okolicy tego miasta, pomieszani w górach

z Amorrejczykami, Ferezejczykami i Hetejczykami '^').

stali z Philistynów, mówi Pan Bóg. Sophon. II. 5. Biada,

którzy mieszkacie na szmii'ze morskim, narodzie wytracajcy:

sowo Paskie na was Chanaanie ziemio Philistyska , i wytrac

cie tak, i nie bdzie obywatela.

") I. Moj^. XII. 6. Przeszed Abram ziemi a do Sichem, a do

Jasnej doliny: a Chananejczyk tedy by w ziemi. — XIII. 7.

Skd te by swar midzy pasterzami byda Abrahamowego i

Lotowego. A na on czas Chananejczyk i Pherezejczyk mieszkali

w onej ziemi. — XV. 20. 21. Nasieniu twemu dam t ziemi.

I Hetejezyki i Pherezejczyki, Raphaimy te. — I Amorrejczyki,

i Chananejczyki , i Gergezejczyki, i Jebuzejczyki. — V. Moj.

VII. 1, Gdy ci wwiedzie Pan Bóg twój do ziemie, do której

wchodzisz , aby j posiad , a wygadzi wiele narodów przed

tob: Hetejczyka, Gergezejczyka i Amorrejczyka , Hewejczyka, i

Jebuzejczyka , i siedm narodów daleko wikszej liczby ni ty

jeste, i moniejszych nad ci. — Joz. III. 10. Potem psy pozna-

cie, e Pan Bóg ywicy jest wporód was, i wytraci przed

oczjTna waszemi Chananejczyka i Hetejczyka, Hewejczyka i Phe-

rezejczyka, Gergezejczyka te i Jebuzejczyka i Amorrejczyka. —
Dzieje Aposf. XIII. 19. A w^'gadziwszy siedm narodów w ziemi #
Chananejskiej, losem im podzieli ziemi.

^«) IV. Moj. XIII. 30. Hetejczyk i Jebuzejczyk, i Amorrejczyk

mieszka po górach.

-') Joz. XV. 8. 63. I wstpuj przez dolin syna Ennom, z boku

Jebuzejczyka na poudnie , to jest Jeruzalem. — Lecz Jebuzej-

czyka obywatela Jeruzalem nie mogli synowie Juda wygadzi

:

i mieszka Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalem a do dnia

dzisiejszego. Joz. XVIII. 28. I Sela, Eleph i Jebus to jest Jeru-
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Amorrejczycy (^^rciTi) (to nazwisko bywa czstokro uy-
wane dla wszystkich rodów Chananejskich) "*) mieszkali za Abraha-

mowych czasów jak Hebron i Asasonthamar (Engaddy ^^), pónij
w górach lecych na zachodzie morza Martwego ^"J które ztd

„górami Am o r r e j c z y k ó w " zwane byy •'^

'). Dalej na pónocy

przebywali koo Sichem ^-). Dwa pastwa Amorrejczyków istniay

alem. Sdz. XIX 11. I ju byli u Jebuz, a dzie si odmienia

w noc, i rzek suga do Pana swego: Pójd prosz, wstpwa
do miasta Jebiizejczyków. a zostamy w niem.

*') I. Mojz. XV. 16. A w czwartem pokoleniu wróc si tu: bo

jeszcze nie wypeniy si nieprawoci Amorrejczyków a do tego

czasu. — Joz. XXIV. 18. I wyrzuci wszystkie narody, Amor-
rejczyka obywatela ziemie, do którejmy weszli. Sdz. VI. 10.

I rzekem : Jam Pan Bóg wasz , nie bójcie si bogów Amorrej-

czyków, w których ziemi mieszkacie. — HI. Król XXI. 26. I sta

si obrzydym tak dalece, e chodzi za bawany, których byli

naczyniu Amorrejczykowie, które wyniszczy Pan przed obliczem

Izrael. — Amos. II. 10. Jam jest, którym uczyni, ecie wryszli

z ziemie Egipskiej , a wodziem was j)o puszczy czterdzieci lat,

ebycie posiedli ziemi Amorrejczyka.

'") I. Moj. XIV. 7. 13. I wrócili si, i przeszli przez róda Mis-

phat to jest Kades: i wj^bili wszystk krain Amalecytów i Amor-

rejczyka, który mieszka w Asasonthamar. — A oto jeden, który

by uszed, oznajmi Abramowi Hebreowi , który mieszka w doli-

nie Mambrego Amorrejczyka.

*") Joz. XI. o. Chauanejczyka te od wschodu i zachodu soca,
i Amorejczyka, i Hetejczyka, i Pherezejczyka, i Jebuzejczyka

na górach. Sdz. I. 3.5. 36. I mieszka Amorejczyk na górze

Hares, co si wykada skorupiany, w Aialon i Selebim. I staa

si cika rka domu Józefowego , i sta mu si liodownikiem.

A bya granica Amorrejczyka od wstpu Scorpiona, skaa i wj^-

sze miejsce.

") V. Mojz. I. 7. 19. 20. Wrócie si, a cignijcie ku górze Amor-

rejcz5-ków. A ruszywszy si od Horeb, przeszlimy przez pusz-

cz straszliw i wielk, którcie widzieli, drog gói-y Amor-

rejskiej
,

jako nam by przykaza Pan Bóg nasz. A gdymy
przyszli do Kadesbarne, rzekem wam: Przyszlicie do góry

Amoi-rejczyka, którego Pan Bóg nasz da nam.

^'^) Mojz. XLVIII. 22. l)aj tobie (Józefowi) cz jedn mimo bra-

ci twoj, którm wzi z rki Amorejczyka mieczem i ukiem

moim. Jan. V, 5.1 Przyszed tedy do miasta Samaryej, które
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na wschodzie Jordanu
,

jedno poudniowe midzy Arnon , Jordan

i Jabok ^^) z miastem stoecznem Hesebon; drugie na pónocy od

rzelvi Jabok w Bazau , którego stolic byo miasto Astharot ^*).

Pastwo poudniowe powstao z dzieraw Moabitów i Ammonitów,

których Amorrejczycy z ich siedlisk pierwotnych wyparli ^^).

Gergezejczykó w ("nyji:) siedliska nie dadz si oznaczy

z pewnoci, do e yli w ziemi Chanaanejskiej ^^).

zowi. Sycliar, blisko folwarku, kt(')ry da Jakób Józefowi synowi

swemu.

") IV. Mojz. XXI. 13. 2f>. Który puciwszy obozem stanli przeciw

Arnon, które jest na puszczy, a wysadza si na granicach Amor-

rejczyka. Bo Arnon jest granic. Moabsk, dzielc Moabity od

Amorrejczyków. — Miasto Hesebon byo Sehona króla Amorrej-

skiego, który walczy przeciwko królowi Moab : i wzi wszystk

ziemi, która pod jego wadz bya a po Arnon.

") IV. Mojz. XXXII. 33. A tak da jMojesz synom Gad, i Ruben,

i poowicy pokolenia Manasse, sj'na Józefowego, ki-ólestwo Se-

hon króla Amorejczyka, i królestwo Og króla Bazan , i ziemie

ich z miasty swemi w okoo. — V. Mojz. IV. 4(5. 47. Za Jor-

danem w dolinie przeciw bawanicy Phogor w ziemi Sehona,

króla Amorejskiego , który mieszka w Hesebon, którego zabi

Mojesz, synowie te Izraelowi wyszedszy z Epiptu, posiedli

ziemi jego i ziemi Og króla Bazan, dwu królów Amorrejskich

którzy byli za Jordanem na wschód soca. Joz. IX. 10. I dwie-

ma królom Amorejczyków, którzy byli za Jordanem, Sehonowi

królowi Hesebon, i Og królowi Basan, który by w Astaroth.

.*^) IV, Moj XXI. 26. Miasto Hesebon byo Sehona, króla Amor-

rejskiego , który walczy jjrzeciwko ki-ólowi Moab : i wzi wszy-

stk ziemi, która pod jego wadz bya a po .\rnon. — Sdz.

XI, 13 — 26.

36) V. Moji. VII. 1. [''). — Joz. XXIV. 11. I przelicie Jordan

i przyszlicie do Jerycha. I walczyli na was mowie miasta

onego , Amorejczyk , Pherezejczyk , i Chananejczyk , i Hethejczyk,

i Gergezejczyk, i Hewejczyk i Jebuzejczj^k , i daem je w rce
wasze. — II. Ezdr. XI. 8. I nalaze serce jego (Abrahama) wierne

przed tob: i uczynie z nim przymierze, eby mu da ziemi

Chananejczyka , i Hethejczyka, i Amorejczyka, i Pherezejczyka,

1 Jebuzejczyka, i Gergezejczyka , aby da nasieniu jego , i zicie
sowa Twe , e jest sprawiedliwy.
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Hewejczycy ('i:n) mieszkali w Sioliem ^"), dalej w górach

Hermon, w kraju Maspha ^^) i Gabaon ^^).

Chananej czycy ( ':j?JDn) obejmuj w szerszem znaczeniu

wszystkie pokolenia ziemi Chananejskiej *")
; w cisem ród nad

morzem i Jordanem ^') osiady w Gazer ^^).

Pónij dopiero zda si, e osiado sze pokole Chanaaskiego

pogowia dalej na pónocy i zachodzie ziemi Chananejskiej tudzie

na wybrzeach ródziemnego morza, i do tych nale take znani

w historyi Fenicyanie. Pokolenia te byy: Sydouczycy miesz-

kajcy w Sydonie; Aradczycy (Arwadczycy) na wyspie Aradus

(Ruad), i Antaradus (Tortosa) ^'•^)
; A r a k c z y c y w Arka na

'') I. Moj. XXXIV. 2. Któr, ujrzawszy Sichein, syn Hemora He-

wejskiego . ksi onej ziemie, rozmiowa si jej.

") Joz. XI. 3. Hewejczyka te który mieszka pod gór Hermon
w ziemi Maspha. — Sdz. III. 3. I Hewejczyka, który mieszka

na górze Libanie, od góry Baal Hermon a do wejcia Emath.
'') Joz. XI. 19. Nie byo miasta, któreby si poddao synom Izrae-

lowym, oprócz Hewejczyka, który mieszka w Gabaon: bo wszy-

stkich walczc dosta.

*") I. Mojz. X. 18. A potem rozsiay si narody Chananejczyków.

—

XII. 6. (^''). — XXIV. 3. Abych ci poprzysig przez Pana

Boga nieba i ziemie, eby nie bra ony synowi memu (Izaa-

kowi) z córek Chananejskich, pomidzy któremi mieszkam. —
II. Mojz. XIII. 11. A gdy ci wprowadzi Pan do ziemie Chana-

nejczyka, jako przysig tobie i ojcom twoim i da j tobie.

"") IV. Moj. XIII. 30. Chananejczyk za mieszka nad morzem i

przy rzece Jordanie. — V. Moj. XI. 30. Które s za Jordanem

za drog, która idzie na zachód soca, w ziemi Chananejczyka,

który mieszka w polach przeciw Galgala , która jest podle doliny

cigncej si i zachodzcej daleko.

*^) Joz. XVI. 10. I nie wybili synowie Ephraimowi Chananejczyka,

który mieszka w Gazer, i mieszka Chananejczyk w poród
Ephraima, a do tego dnia da pacc. — III. Król. IX. 61.

Pharaon król Egipski wycign i wzi Gazer i spali go ogniem

i Chananejczyka, który mieszka w miecie wjTnordowa, i da
go za posag córce swej onie Salomonowej.

*^) IV. Król. XIX. 13. Gdzie jest król Emath, i król Arphad, i

król miasta, Sopharwaim Ana i Awa? — Ezech. XXVII. S. 11.

Obywatele Sidonu, i Aradczycy byli eglarzami twemi: mdrcy
twoi Tyrze byli sternikami twemi. — SjTiowie Aradczycy z woj-
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górach Libanu: Synejczycy w Sine w pobliu Arki; Zymar-
czycy mieszkali prawdopodobnie w Zymirze blisko wyspy Tortozy;

Hamatczycy w kocu w Hamali, póniejszej Epitanji.

a) C h a n u n e j s Je / e I u cl y.

fi) F e r e z e j c z y c y.

Ferezejczzcy (F]n^) nie nale z pokolenia do rodów Cha-

nanejskich, wszake e pospou z nimi yli za czasów Abrahama

pomidzy Betel i Ai (Haj) *'*), wspominamy o nich na tern miejscu.

/9) Cynejczyki, Cenezejczyki i Cedmonejczyki.

Innym rodem pogaskim przebywajcym w Chanaanie byli

Cynejczyki. Cenezej czyki i Cedmonej czyki *^). Pocho-

dzenie ich odnosi si do Hobaba ^^), Mojeszowego szwagra ^').

Mieszkali z pokoleniem Judy na pustyni Judzkiej. Za czasów Saula

byli Cynejczycy pomidzy Araalekitami ^^)

skiem twojem byli na murzech twoich w okoo : lecz i Pigmeowie,

którzy bj'li na wieach twoich sajdaki swoje roz\vieszali na mu-

rzech twoich w okoo : oni wykonali pikno twoje.

") I Mojz. Xni i. V. 1 wróci si di'Og, która by przyszed od

poudnia do Bethel, a na miejsce, gdzie przedtem postawi by
namiot midzy Bethel i Hay. — Zkd te by swar midzy pa-

sterzmi byda Abrahamowego i Lotowego. A na on czas Chana-

nejczyk i Pherezejczyk mieszkali w onej ziemi.

''') I. Mojz. XV. 19.

^"j Sdz. I. 16. A synowie Cinesa powinnego Mojeszowego wyszli

z miasta Palm z sjmmi Juda w puszcz dziau jego, która jest

na poudnie Arad i mieszkali z nim. — IV. 11. A Haber Cy-

nejczyk oddzieli si by niekiedy od inszych Cynejczyków braciej

swych, synów Hobab, powinnego Mojeszowego.

^') IV. Mojz. X. 29. I rzek Mojesz, Hobab synowi Raguela Ma-

dianity krewnemu swemu. Cigniemy do miejsca, które nam
Pan da ma: Pójd z nami, ebymy uczynili dobrze.

'*) I Król. XX. 6. I odstpi Cynejczyk z po^^rodku Amalek,
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Rody te miay miasta, trudniy si rolnictwem ^^), rzdy uad

niemi sprawowali nie szeroliiej wadzy królowie, których byo 31 ^").

Przebray one miar zego ^'), a miosierdzie Pana dobiego

kresu swego, wedug sów Pisma. Ztd naród od Boga wybrany

^') Y. Mojz. VI. 10. 11. A gdy ci wprowadzi Pan Bóg twój do

ziemie, o któr przysig ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi

i Jakóbowi : i da miasta wielkie i bardzo dobre , któryche nie

budowa. — I domy pene wszystkich bogactw, któryche nie

zbudowa , studnie, któryche nie kopa , winnice i oliwnice, któ-

ryche nie sadzi, a bdziesz jad i najesz si. — J02. XXIV. 13.

I daem wam ziemi, w którejecie nie robili, i miasta, które-

checie nie budowali , ebycie mieszkali w nich ; winnice i oU-

wnice , którychecie nie sadzili.

^'') Joz. Xii. 9 — 24. Król Jerycha jeden, król Hay. który jest po

boku Bethel, jeden. — Król Jeruzalem jeden, król Hebron

jeden, — król Jerymoth jeden, król Lachis jeden, król Eglon

jeden, król Gazer jeden, — król Dabir jeden; król Gader jeden,

— król Herma jeden, król Hered jeden, — król Lebni jeden,

ki-ól Odulam , — knjl Macedy jeden, król Bethel jeden, — król

Taphna jeden, ki-ól Opher jeden, — król Aphek jeden, król

Saron jeden , — król Madon jeden , król Asor jeden , — król

Semeron jeden , król Acsaph jeden , — ki-ól Thenak jeden , ki-ól

Magedda jeden, — król Kades jeden, król Jachanan Carmelu

jeden, — król Dor i krainy Dor jeden, król narodów Galgal

jeden , — król Thersy jeden : wszystkich ki-ólów trzydzieci

i jeden.

^') V. Moj. XII. 29—31. Gdy wytraci Pan Bóg twój przed obliczem

twojem narody, do któiych wnijdziesz posi je , a posidziesz

je , i mieszka bdziesz w ziemi ich. — Strze aby je nie nala-

dowa, gdy na twoje wejcie bd wygadzeni, i nie jyta o

ceremoniach ich mówic: Jako chwalih ci narodowie bogi swoje

tak i ja chwahó bd. — Nie uczynisz tak Panu Bogu twemu.

Wszystkie bowiem brzydhwoci, których nienawadzi Pan czynili

bogom swoim, ofiarujc syny i córki, i palc ogniem. — XVIII.

9— 12. Gdy wnijdziesz do ziemie, któr da Pan Bóg twój, strze

si, aby nie chcia naladowa brzydliwoci onych narodów. —
Ani si niech nie najduje w tobie, któryby oczycia syna swego

alho córk przez ogie: albo któryby si radzi praktykarzów,

i wierzy snom i wrókom, ani niech nie bdzie gularz — ani

czarownik, ani ktoby si duchów zych radzi, ani wieszczków,

albo si od umarych prawdy dowiadowa. Tem bowiem wszyst-
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nic mia dopuszcza bezbone do wsiiólnoci ywota swego ^-),

albowiem w potomstwie Jakóba miay si sprawdzi obietnice Pa-

skie, a czerpic zaraz ze zwizków maeskich z Chananejskiemi

rody, staby si by Izrael nie królestwem kapaskiem, ale niewol-

nikiem bawanów.

Jako wytpienie Amorrejczyków za czasów Jozuego jest tylko

spenieniem wyroku sprawiedliwoci Boej ^^), a kiedy czas Sdziów

dobiega kresu swego, niknie coraz bardziej nazwa Chanaaskich

rodów z karty dziejów Izraela. Jednak za czasów jeszcze proroka

Elizy byli Hetejczycy nieprzjjaciolmi Izraela, a pD powrocie jego

kiem brzydzi si Pan, i dla takich zoci wygubi je Pan na wejcie

twoje.

^*) I. Moj. XXXIY. 14—16. Nie moemy uczjTii czego dacie

ani da siostry naszej czowiekowi nieobrzezanerau : co si nie

godzi — niesuszna i obrzyda rzecz u nas. — Ale tak si moem
porówna

,
jeeli zechcecie by nam podobni , a obrzee si mi-

dzy wami kady mczyzna: — tedy damy, i wemiemy wzajem

córki wasze i nasze; i bdziemy mieszka z w^ami i bdziemy

ludem jednym.

5^) III. Mojz. XVU1. 24. 25. Ani si splugawcie temi wszystkiemi

rzeczami, któremi si splugawili wszyscy nai-odowie, które ja

wjTzuc przed obliczem waszym, — i któremi jest splugawiona

ziemia, której ja zoci nawiedz, aby wyrzucia obywatele swoje.

— XX. 2.3. Nie chodcie w ustawach narodów, które ja wyp-
dz przed wami. Wszystko to bowiem czjniili, i zbrzydziem si

nimi. — V. Moj. IX. 4. 5. Nie mówe w sercu twojem, gdy

je wygadzi Pan Bóg twój przed tob : Dla sprawiedliwoci mojej

wprowadzi mi Pan. abych ten t ziemi posiad, poniewa dla

niezbonoci ich wytracone s te narody. — Albowiem nie dla

sprawiedliwoci twoich: i prawoci serca twego wnijdziesz, aby
posiad ziemi ich: ale i oni niezbonie czynili, na wejcie twe

s wygadzeni : a eby Pan wypeni sowo swe , które pod przy-

sig obieca ojcom twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.

—

Sdz. I. 6. 7. A Adonibezek uciek: którego dogoniwszy pojmali,

obciwszy koce rk , i nóg jego. — I rzek Adonibezek : Siedm-

dziesit królów z obcitemi kocami rk i nóg zbierali pod stoem

moim odrobiny pokarmów: jakom czyni, tak mi Bóg odda,

i przywiedli go do Jeruzalem i tam umar.

Dziea W. Pola Tom VI. 22
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Z Babiloskiej niewoli jest jeszcze lad o nich, bo synowie Izra-

ela rozwodz si na wezwanie Ezdrasza z córami Chananejskiemi ^'*).

Póniej ju nie ma wzmianki o Chananejskich ludach.

*) I. Ezdr. IX. 1. 2. A gdy si to odprawio, przystpili do mnie

(pjzdrasza) przeoeni inó\vi.'}C : Nie odczy sig lud Izraelski,

kapani i Lewitowie od narodów ziem i od obrzydoci ich, to

jest od Chananejczyka i Hethejczyka, i Plierezejczyka i Jel)uzej-

czyka, i Ammonitów: i Moabitów, i Egipcyanów, i Amorrejczyków:

Bo spojmowali córki ich sobie i synom swym: i pomieszali nasie-

nie wite z ludmi ziem ; rka te ksit, i urzdu w tem prze-

stpstwie pierwsza bya.
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II. PRZYCHODNI MIESZKANCE ZIEMI WITEJ SE-

MOWEGO POGOWIA, IZRAELITOM POKREWNI,

CZYLI RODY KSIGI GENESIS I PODA ARABSKICH.

1. Potomkowie Arama, Jektana i Ismaela.

S wedug tu zaczonej genealogicznej tablicy (N. 2.) pier-

wotnie terai rodami, z których powsta naród Arabów.

Podania ksig Genesis zgadzaj si w ogólnoci z arabskiemi

:

ta tylko zachodzi gównie pomidzy niemi rónica , e podania

arabskie wyjaniaj dokadniej wasnego narodu dzieje. Podug

nich tedy poczyna si wywód rodów Arabskich jeszcze przed

Jektanem od Ir ara a (czyli biblijnego Arama), syna Sema, a

wnuka Noego.

Z niego poszo dziewi pokole Arabskich : Ad , Thamud

(Themud), Umajjim, Abil, Tam, Djadis, Amlik, Djorhum i Wabar.

Te mieszkay w Jemen i zway si „Aribach" czyli „Arba"

t. j. „czyci. ''

Arabowie drugiego plemienia „Mu taarribah", co .-.Laczy

„nieczyci", pochodz od Kahtaua czyli Jektana; do tych

nale: potomkowie syna jego trzeciego Jaru ba w Jemen; dalej

czwartego Djorham (biblijnego Aduram) , z którego i)0szli D jo r-

h a m i d o w i e w Hedas ; dalej dziewitego z rodu Saba, z któ-

rego poszli Sabejczycy.

Saba znowu mia dwóch synów H i m y a r czyli Homair , i od

tego poszli Himyarytowie czyli Home ryt o wie i Kalana,

od którego poszli Ka ani to wie.
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Arabowie trzeciego w kocu plemienia „Mustaarribah",

„Mustaraba" zwani, co take „nieczystych" oznacza, któ-

rzy si tylko przez powinowactwo Arabami stali ^^). S to potom-

kowie I s m a e 1 a , i synowie M a a d a z Cliaraowego pogowia,

z których wyszed Mahomed, a ci to mieszkali w Arabji redniej.

Ismael zosta wraz z matk Agar ^^) wygnany na pustyni,

i to i)odanie rodzinne kierowao ju nastpnie losami jego potomków.

Wedug wiadectwa Starego Zakonu by on dobrym strzelcem,

który na puszczy Faran mieszka ^'), a podug proroctwa: „dziki

czo^\ iek, rce jego przeciwko wszystkim, a rce wszystkich przeciw

jemu: a naprzeciwko wszystkiej braciej swej rozbije namioty" ^^).

Takim by. takimi byli wszyscy jego potomkowie.

Abrahamowi przyrzel Pan pobogosawi Ismaelowi i rozrodzi

go w naród wielki ^''j. Jako posza z niego jedna cz Arab-

skiego nai-odu , lubo od Irama i Jektana "") rodowici, a od

Ismaela przychodni Arabowie wywodzi si zwj^ki.

Potomkowie Ismaela s pod rónemi nazwiskami wspominani

w Pismach Starego Zakonu. Ismaelitami (C^S^yctt") i Madja-

nitami zwani s kupce, którzy kupili Józefa ^').

"=) Isniael oeni si z cói-k Mudadha , króla Djorhaniitów, i zt%d

nazywaj si jego potomkowie przez powinowactwo zarabszczo-

njnni. Djorliamitowie zostali rzdzcem plemieniem, ale zarzd

„witego domu Kaaby" w Mecce przeszed ztd na Ismaela.

— Synowie Maad mieli si za najszlachetniejszy ród, bo z nich

wyszed zakouodawca Maliomed.

^^) I. Mojz. XM!. 15. I. urodzia Agar Abramowi syna: który nazwa
imi jego Ismael.

^') I. il/o/.-i-. XXI. 20. 21. I by z nim: który m-os i mieszka na

puszczy, i sta si modoci strzelcem. I mieszka w puszczy

Pharae, i wzia mu matka jego on z ziemi Egipc5Jskiej.
s*)

I. Moj XXI. 12.

•^^) I. lUoji. XVII. O Ismaela te wj'suchaem ci: Oto bogosawi
mu , i roznnio i rozszerz go bardzo : dwanacie ksit zrodzi,

i rozkrzewi go w naród wielki.

'"'') I. Moj. X. 25. Heberowi lepak urodzili si dwa sjmowie: Imi
jednego Phaleg. i we dni jego rozdzielia si ziemia; a imi
brata jego Jektan.

«') I. Moj. XXXVII. 25. 27. 28, A usiadszy aby jedli chleb, ujrzeli

isuiaelily i)ochóne jadc z Galaad, i wielbdy ich niosce koi'ze-
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To samo ju za czasu Sdziów bierze Pismo obadwa te rody

za jedno ®").

Psalm LXXXIII, przytacza Ismaelitów i Agareuów z osobua ^^).

Z Agarejczykami walczyy pokolenia Manasse, Gad i Ruben, na

wschodzie Jordanu osiade ^'^).

Ismael mia dwunastu synów, podobnie Jak Jakób. Ci byli:

Nabajotb, Codar, Adbeel, Mabsam, Masma . Duma, Masza, Hadar,

Thema, Jethur, Naphis i Kedma, z których poszo dwunastu ksi-

t tych pokole *'^)

nie , i resin i statk do Egiptu. A gdy mijali Madiaiiitowie

kupcy, wycignwszy go z studnie, sprzedali go Ismaelitom za

dwadziecia srebników, którzy go zawieli do Egiptu. Madiani-

towie przedali Józefa w Egipcie Potipharowi, trzebiecowi Pliara-

ona, hetmanowi ohiiei-stwa XXXIX. 1. Józef tedy by zawiedzion

do Egiptu, i kupi go Potifar, trzebieniec Pharaonów, hetman

wojska, m Egipcyanin z rku Ismaelitów, od których by przy-

wiedziony.

*^) Sdz. VIII. 22. 24. I rzekli wszyscy mowie Izraelscy do Gede-

ona: Panuj ty nad yami , i syn twój, i syn syna twego: gdye
nas wybawi z rki Madyan. — I rzek do nicli: Jednej proby
dam od was: Dajcie mi nausznioe z korzyci waszej. Eu nau-

sznice zote Ismaelitowie zwykli byli miewa.
^^) P s. LXXXII. 6. 7. Bo si spiknli jednym umysem spou przeciw

tobie przymierze postanowili, namioty Idumejczyków i Ismaelitowie,

Moabitowie i Agarenowie.
'•*) I Para. II. 10. 19. 20. A za czasów Saula walczyli z Agarej-

czykami i pobili je , i mieszkali miasto nich w ich przybytkach,

na wszystkiej stronie, która patrzy na wschód soca Galaad.

Wiedli wojn przeciw Agarejczj^ków : a Iturejczycy, i Naphis

i Xodab dodali im pomocy. I przyszli w rce ich Agarejczycy,

i wszyscy którzy z nim byli, bo wzywali Boga\ gdy si potykali

i wysucha ich przeto , i wierzyli we.
^^) I. Moj. XXV. 12 — 16. Te s rodzaje Ismaela, syna Ahrahamo-

wego, którego mu urodzia Agar Egipcyanka, suebnica Sary.

I te imiona synów jego w nazwiskach i w rodzajach ich. Pier-

worodny Ismaeliw Nabaioth, potem Cedar, i Adbeel i Mabsam.

Masma te, i Duma i Masza. — Hadar i Thema, i Jethur, i Na-

plus i Kedma. — Ci s synowie Ismaelowi i te imiona po zam-

kach i miasteczkach ich dwanacie ksit pokolenia ich. I. Para.

I. 29—31. —
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Potomkowie pierworodnego zwani s wedug witego Hjero-

uiraa Nabiit ej c zykami ^'"'j. Za czasów Makkabeuszów siedz

w puszczy ua wschodzie od Jordanu '"'*). Drugi z rodu by Ce dar,

i od niego poszli Cedarej czylvo wie. Dziewity z rodu by
Tieraa, i od niego wywodz si T ho mani.

Podug proroka Izajasza ®^) przyjd do Chrystusa „Wszystek

dobytek Cedar zgromadzi si ku Tobie : l)arani Nabajoth suy
bd Tobie."

Dawid mówi w psalmie CXIX. 5.: „Mieszkaem z obywatelami

Cedar." Pieii nad pieniami wspomina o piknych namiotach

Cedar «9).

Jako wiernych bawanowi swemu stawi Jeremjasz Izraelitom

Cedarejczyków za przykad wiernoci '"). — Jeremjasz prorokuje

talie przeciwko nim, nazywajc ich „Synami wschodnimi", którzy

we ^\schodniej arabskiej pustyni ..sami mieszkaj, nie majc wrót

ani zawory" '*).

**) Podug ioda arabskich (Masudy historyk) wywodz, si Nabu-

tejczycy nie od Ismaela , lecz z Aramskiego pogowia , czyli na-

]-odów, wychodzcych od Arama , syna Semowego , którego wnuk
Na bit by ojcem pokolenia a nastpnie rzdzcego narodu

w Babilonji jeszcze przed Chaldejczj^kanii.

*") I. Machab. V. 24, 25. A Judasz Machabeusz, i Jonathas brat jego,

przeprawili si przez Jordan, i jechali trzy dni drogi przez

puszcz. I zabierzeh im Kabuthejczycy, i przyjli je w pokoju,

i powiedzieli im wszystko, co si dziao z braci ich w Galaadytym-

dzie. — IX. 35. A Jonathas posa brata swego hetmana ludu,

i prosi Xabutejczyków przjgació swoich, aby im poyczyli narzdów
swych, których byo dostatek.

"8) Izaj. LX. 7.

*') Pie n. pies. I. 4. Czaruaciem ale pikna, córki Jeruzaliraskie

:

jako namioty Cedar.

'") Jerem. II. 10. 11. Przejdcie do wyspów Cetym a obaczcie: i do

Cedar polijcie , a przypatrzcie si pilnie i obaczcie
,
jeli si co

takowego stao. — Jeli naród odmieni bogi swoje, a zaiste oni

uie s bogowie : a lud mój odmieni chwa sw w bawana.
'') Jerem. XLIX. 28—33. Xa Cedar i na królestwa Assur, które

porazi Kabuchodonozor król Babiloski. To mówi Pan : wstacie

a idcie na Cedar, a zaburzcie syny wschodnie. — Namioty ich

i trzody ich zabior : skóry ich i wszystko paczynie ich , i wiel-
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Podug Ezechiela kupczyki Cedarejczyki z Tyreiu '-).

Podug w. Hjeroninia mieszkali na wschodzie Czerwonego

morza w puszczy Saraceiiskiej. — Podug Teodoreta przepdzali

trzody swoje a w okolice Babilonu. Jako plemiennicy Nabutej-

czyków, a potomkowie Ismaela byli Cedarejczycy zapewne z Nabu-

tejczykami pomieszani, którzy na przestrzeni od Czerwonego morza

a do rzeki Eufratu koczownicze wiedli ycie.

Wszyscy pisarze póniejsi zgadzaj si na to , e potomkowie

Ismaela nie uprawiali roli, nie sadzili drzew, i staych nie mieli

siedlisk, lecz koczownicze wiedc ycie z Arabami pospou w jeden

si zlali naród.

2. Potomkowie _Cetiiry, trzeciej ony Abrahama.

Cetura miaa szeciu synów z patryarch Abrahamem. Ci

bywaj wedug poda arabskich Ceturejczykami zwani, wyj-

wszy czwartego z rodu Madjana, od którego poszli Madjani-

towie (p"e).

W Mojeszowych ksigach s oni za jedno uwaani z Ismaelitami

(którzy kupili Józefa) "^). Zdaje si tedy, e si zmieszali

z Ismaelitami, bo jedna cz przynajmniej siedziaa w Arabji

waciwej nad Czerwonem morzem. Tamto leaa kraina Madjan,

bdy ich wezm sobie , i zwoaj, na uie strach w okolicy. Ucie-

kajcie , biecie w skok , w' gbokoci siedcie , którzy mieszkacie

w Azor, mówi Pan: bo Nabuchodonozor król Babiloski uradzi

na was rad , i umyli na was myli. — Wstacie , a idcie do

narodu spokojnego, a mieszkajcego bezpiecznie, mówi Pan : Nie

masz wrót ani zdwory u nich , sami mieszkaj,. I bd, wielbdy
ich rozchwyceniem , a mnóstwo dobytków ich korzyci : i rozwio-

n je na wszystkie wiatry, którzy si podstrzygli pod dugi wos,

a ze wszech granic jego przywiod zatracenie na nie , mówi Pan.

I bdzie Azor mieszkaniem smoków spustoszony a na wieki: nie

bdzie tam mieszka) m , ani przebywa syn czowieczy.

'-) Ezech. XXVII. 21. Arabska ziemia, i wszystkie ksita Cedar,

ci kupcami rki twojej : z jagaity i z barany, i z kolety przy-

chodzili do ciebie kupcy twoi.

^^) I Moj~. XXXVII. 25. 27. 28. — XXXIX. 1. ("").
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ojczyzna Jetra, tecia Mojeszowego, którego owce pasa Mojesz

uszedszy z EgiiJtu, i a kn górze Hoi-eb podpdza "*).

Szwagra swego Hobaba, z Irainy Madjan prosi Mojesz, aby

Izraelitom od góry Synaj by przewodnilsiem przez puszcz.

I nie tylko wedug wiadectw Pisma, ale i podug wiadectwa

w. Hjeronima okazuj si dwa oddzielne siedliska Madjanitów

:

jedno okoo góry Horeb w Arabji nad Czerwonem morzem,

drugie nad rzek Arnou, i w tych mieszkali Madjanitowie

z Moabitami i x\.mmonitami pospou.

Madjanitowie z Moabitami wezwali Balaama wieszczka , aby

rzuci kltw na lud Izraelski w krainie Moab '^), lecz ten bo-

gosawi im z rozkazu Pana.

Ci Madjanitowie przywiedli Izraelitów do bawochwalstwa i

nierzdów, przeto nakaza Pan z nimi wojn ''®), i Finees pobi

') II. Mujz. II. 15. 1 usysza te niowg PJiaraou , i szuka zabi

Moiesza, który uciekszy od oblicza jego: mieszka w ziemi

Madiaskiej i siedzia u studuie. — III. 1. A Mojesz pas owce

Jetliro wiekra swego kapana Madiauskit-go : a gdy zagna trzod

w gboko pustynie, przyszed do góry Boej Horeb. — IV.

19. Rzek tedy Pan do Mojesza w Madyan: Id a wró si do

Egiptu. Pomarli bowiem wszyscy, którzy szukali duszy twojej.

— XVIII. 1. I gdy usysza Jethro kapan Madiauski powinny

Mojeszów, wszystko co uczyni Bóg Mojeszowi i Izraelowi lu-

dowi swemu.

'^) IV. Moj. XXII. 4 7. 12. Rzek (Balak, król Moabski) do star-

szych Madian: Tak wygadzi ten lud wszystkie, którzy w grani-

cach naszycii mieszkaj, jako zwyk wó traw a do korzenia

wyjada. Ten by natenczas królem Moab. — I poszli starszy

Moab i starszy Madian majc w rku zapat wróby. A gdy

przyszli do Balaama , i powiedzieli mu wszystkie sowa Balakowe.

I rzek Bóg do Balaama: Nie chod z nim , i nie klnij ludu: bo

jest bogosawiony.

'*) IV. Moj. XXV. 16. 18. I rzek Fan do Mojesza, rzekc: Nie-

przyjacielmi was niech poczuj Madianitowie, a pobijcie je —
poniewa i oni nieprzyjacielskie przeciwko wam uczynili, i oszu-

kali zdrad przez bawana Phoger, i Kozbi, córk ksicia Ma-

diaskiego siostr sw, która zabita jest w dzie kani dla

witokrajstwa Phogor.
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ich, zabra ich cay dobyteli, i zuiszczy ogniem ich grody i wsie '").

Gdy Izraelici po mierci Joziiego od Boga odpadli, da ich

w rce Madjanitom , i byli w niewoli przez siedm lat (ok. 1252

— 1245 prz. Chr.), a gdy znowu do Pana woali, posili ich na

nieprzyjaciela, i Gedeon wyzwoli ich, odniósszy w dolinie Izrael

cudowne zwyciztwo *^).

Od owego to czasu nie sycha wicej o Madjanitach w dziejach.

Grody ich byy: Madjan, przy morzu Czerwonem jeden, a

drugi Madjan przy rzece Arnon — i Areopolis, po którem dzi

tyllio pozostay zwaliska.

") IV. Moj. XXXI. G. 7. 9. 10. Które posa Mojesz z Phinee-

sem synem Eleazara kapana: naczynie te wite i tr,by na

trbienie da mu. — I potkawszy si z Madyaczj^karai i zwyci-

ywszy je wszystk mczyzn pobili. Pobrali niewiasty i dziatki

ich, i wszystko bydo, i wszystek sprzt cokowiek mogli mie
spldrowali. Tak miasta jako wsie i miasteczka ogie poar.

'*) Sih. \l. 1.7. I uczynili synowie Izrael ze przed oczyma Pa-
skiemi : który je da w rk Madyan przez siedm lat. — I woa
do Pan proszc pomocy przeciw Madyanitom. — I wejrza na
(na Gedeona) Pan, i rzek: Id tej mocy twojej, a wybawisz

Izraela z rki Madyaskiej : wiedz em ci posa. — VII. 12. 17.

19, 20. 21. 22. A Madyan i Amalek, i wszyscy wschodni naro-

dowie pokadszy si leeli w dolinie (Izrael) : wielbdowie te
niezliczeni byli jako piasek, który ley na brzegu morskim. I

rozdzieli (Gedeon) trzysta mów na trzy czci : i da im w rce
trby i flasze czcze , a pochodnie w porodku flasz. I wszed

Gedeon i trzysta mów, którzy byli z jiim w cz obozu > gdj' si
zaczynaa stra pónocna, a pobudziwszy stróe jli trbi w trby,

i tuc jedn o drug flasz. A gdy w okoo obozu na trzech

miejscach trbili i potukli flasze, trzymali w lewych rkach po-

chodnie, a w prawych trby brzmice, i woali: Miecz Paski
i Gedeonów. — A tak strwoy si wszystek obóz , a wrzeszczc i

wyjc uciekli. - - A przedsi nacierali trzysta mów trbic
w trby. I wpuci Pan miecz na wszystek obóz i sami si mi-
dzy sob zabijali, haj. X. 26. I wzbudzi na Pan Zastpów
bicz, naksztalt poraki Madyan , na skale Oreb, i rózg sw na

morzu, i podniesie j na drodze Egipskiej.
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3. Potomkowie Lota.

a) M o a h i t o w i e ( 2.sv!:

)

Mo ab, syn Lota z jego najstarszej urodzony córy, by pra-

szczurem Moabitów "^). Siedzieli oni pier^siastkowo razem z Ammo-

nitami, jako do jednej po Locie nalecej dzielnicy, pomidzy

rzekami Arnon a Ja])ok, cjdzic jjrzed nimi olbrzymowie Emim

yli ^«).

Póniej zostali ztamtd od AmoiTejczyków wyparci na poudnie

po za rzek Arnon ^'), i kraina icli Moabitis (dzi Kerek)

zwana, graniczya na pónoc z rzek Arnon, na wschód z pustyni,

na zachód z morzem IMartweni, a na poudniu z krain Edom.

W pochodzie do ziemi Chananejskiej nie wojowali z nimi

Izraelici, bo mieli na to zakaz od Pana, ale przeszli mimo przez

pustyni ^-). która od wschodu odgraniczaa ziemi Moabitów

;

prawdopodobnie szlakiem dzisiejszych karawan.

Póniej wszake przyszo do starcia. Izraelici zwyciyli

Sehona, króla Amon'ejczyków ^^), nastpnie króla Og z Bazanu ^•*),

") I. Mojz. XIX. 87. I porodzia starsza syna, i nazwala imi jego

Moab, tea jest ojcem Moabitów, a do dzisiejszego dnia.

«') Y. Mojz. II. 9. 10. (=•)

*') IV. Mojz. XXI. l.->. 2G. Bo Ai'non jest grauic% Moabsk, dzielc

Moabity od Amorrejczyków. — Miasto Hesebou byo Sehona króla

Amorrejskiego , który walczy przeciwko królowi Moab: i wzi
wszystk ziemi , która pod jego w-adz bya a po Arnon.

*^) Sdz. XI. 18. I obszed z b >ku ziemi Edom, i ziemi Moab, i

przyszed ua wschodni stron ziemie Moab, i pooy si obo-

zem za Arnon, ani clicia wnij za granic Moab: Arnon bowiem

jest pogranicze ziemi Moab. II. Para. XX. 10. Tej'az tedy oto

synowie Ammon, i Moab, i góra Seir, przez które Ty nie dopu-

ci przej Izi-aelowi, gdy wychodzili z Egiptu, aby je minli,

i nie wztracili ich.

»3) IV. Mojz. XXII. 23. 24. Który (Sehon król) nie chcia dozwoli,

aliy przeszed Izrael przez granic jego. i owszem zebrawszy

wojsko wyjecha przeciwko na puszcz i przj-jecha do Jasa , i

walczy przeciw jemu.

^') IV. Moj. XX[. .So. 0.3. I obrócili si i szli droofBasan. i zast-

pi im Og król Basan . ze wszystkim ludem swym , chcc da
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ca gdy ztd do ziemi Moabitów wkroczyli, kaza król Balak powoa

Balaama, i rzuci na nich kltw ^^). Tu to zmieszali si krwi

Izraelici z Moabitami i poczcili ich bawany ^^). Eglon król

Moabitów, podbi sobie Izraelitów, i trzyma ich przez lat 18 (ok.

1343 do 1326) pod wadz, a zamordowanym zosta ^")

Ruth bya Moabitk z rodu ^*). Saul pobi ich ^^}, Dawid

szuka u nich przed Sauleni schronienia ^"), a zwojowa ich pó-

niej ^'). Pod Ochozjaszem odpadli od Izraela, bdc do pacenia

haraczu zmuszani "-). Joram, Jozafat i król Edomitów pobi ich

bitw w Edrai. — I porazili tedy i tego z synmi jego i wszy-

stek lud jego a do szcztku , i posiedli ziemi jego.

»•) IV. Moj XXU. 4. 7. 12.V')-
^^) lY. Mojz. XXV. 1. 2. A Izrael mieszka ns ten czas w Setim,

i cudzooy lud z córkami Moab. — Które wezway ich na ofiary

swoje. A oni jedli , i kaniali si bogom ich. I powicony jest

Izrael Beelphegorowi. I rozgniewa si Pan,

*•) Sdz. III. 12. 29. .30. I przydali synowie Izraelowi zle czyni

przed oczyma Paskiemi: który zmocni przeciwko im Eglona

króla Moabskiego, — (A ten) wj^jecha i porazi Izraela, i posiad

miasto palm. — I suyli synowie Izraelscy Eglonowi, królowi

Moab omnacie lat. — Ale porazili na on czas Moaliitów okoo

dziesi tysicy wszystkich duych i mocnych mów, aden z nich

uj nie móg. I union by Moab dnia onego : i ucicha ziemia

80. lat.

**) Ruh. I. 4. Którzy (synowie Elimelecha) pojli ony Moabitki.

z których jedne zwano Orpha, a drug Kuth.

*^) I. Król. XIV. 47. A Sau! potwierdziwszy królestwo nad Izrae-

lem, walczy w okoo przeciw wszystkim nieprzyjacioom jego,

przeciw Moab i synom Ammon i Edom, i królem Soha , i Phili-

stynem , a gdziekolwiek si obróci , wj-grawa.

"") I. Król. XXH. o. 4. I poszed Dawid z oud do Maspha , która

jest Moab : i rzek do króla Moab : Niechaj pomieszka
,
prosz,

ojciec mój i matka moja z wami, a si dowiem, co ze ran Bóg

uczyni? — I zostnwi je przed obliczem króla Moab, i mieszkali

u niego po wszystkie dni , których Dawid byl na zamku.

") II. Król. VIII. 2. I porazi (Dawid) Moab, i pomierzy je sznurem,

równajc z ziemi: ale wymierzy dwa sznury, jeden na zabicie,

a drugi na ywo zachowanie: i zosta Moab Dawidowi suc
pod hodem.

'-) IV. Król. I. 1. A Moab wykroczy potem^ przeciw Izraelowi, jako

umar Achab, — III. 4. ó. A Mesa król Moab chowa wiele
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sposobem cudownym '•'^). Z Ammonitarai i Edomitami pospou

naszli Jozafata Judzkiego, i zostali na nowo cudownym sposobem

zwycieni ^^).

Za czasów Joaza wtargnli do ziemi Izraelskiej ^^), póniej

stali przeciAY Joakimowi Judzkiemu ^^.

byda, i paci królowi Izraelskiemu sto tysicy jagaiiit, i sto

t3'sicy baranów z wena ich. — A gdy umar Achah, zama przy-

mierze, które mia z królem Izraelskim.

s») IV. Król. III. 9—12 16—18. 21—24. Cignli tedy, król Izraelski,

i król Judzki, i król Edomski, i kr,yli droga siedmiu dni: a nie

byo wody dla wojska i dla l)ydlt, które za nimi szy. I rzek

król Izraelski: Ach, ach zgromadzi nas Pan trzech królów, aby

wyda w rijce Moab. I rzek Jozafat: Jestli tu prorok Paski,

ebymy prosili Pana przeze? I zstpi do Elizeusza król Izra-

elski, i Jozafat król Judzki , 1 król Edom. I rzek Elizeusz. To

mówi Pau : Poczycie oe potoku tego doy i doy. Albowiem

to mówi Pan. Nie ujrzycie wiatru ani deszczu: a oe to napeni

si wody, i bdziecie pi wy, i czelad wasza, bydlta wasze. —
A mao to jeszcze w oczach Paskich : nadte da te Moab w rce
wasze. A wszyscy Moabitowie usyszawszy i cignli królowie

walczy przeciwko im, zwoali wszystkie pasem rycerskim prze-

pasane po wierzchu, i stanli na granicach. — A wstawszy bardzo

rano i gdy ju soce weszo przeciwko wodom, ujrzeli Moabitowie

na przeciwko wody czerwone iako krew. — I rzekli: Krew mie-

cza jest: stoczyli bitw przeciw sobie Królowie, i pobici s jeden

od drugiego: teraz bierz do korzyci Moab. — I przyszli do

obozu Izraelskiego: a wstawszy Izrael porazi Moab: a oni ucie-

kli przed nimi.

*") II. Para. XX. 22. 24. A gdy zaczli chway piewa, obróci

Pan zasadzk na nie same, 10 jest synó,v Ammon, Moab i góry'

Seir, którzy byli wycignli, aby walczyli przeciw Judzie, i pora-

eni s. — Bo synowie Ammon, i M^ab, powstali przeciw oby-

watelom góry Seir, aby je pobili i wygadzili, a gdy tego skutkiem

dokazali , sami si te na si obróciwszy od wsfjólnych razów

legli. — A Juda gdy i^rzyszed do wiee stranej, która patrzy

ku puszczy, ujrza z daleka wszystk krain jako szeroka, pen
trupów, a i aden nie zosta, ktoby by móg uj:^ mordu.

•''•"j IV. Król. XIII. 20. Umar tedy Elizeusz i pogrzebion jest. A
otrzykowie z Moab wjechali w ziemi tego roku.

•"') IV. Król. XXIV. 2. I posa na (na Joakima) Pan otrzj-ki

Chaldejskie i otrzyki Syi-yjskie i otrzyki Moab, i otrzyki synów
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Gdy pokolenia Ruben i Gad zostay w niewol zabrane, jest

do prawdy podobn rzecz, e Moabitowic miasta ich posiedli ^^).

Piciu Boych mów prorokowao przeciw Moabitom w Pimie

Starego Zakonu ^^.

Ammon, i puci ]e na Jud, aby go wytracili wedug sowa
Paskiego, które by rzek przez sugi swe proroki.

*') II. Król. XV. 29. Za dni Phaceasza króla Izraelskiego przyci-

gn Theglatphalasar król Assyiyjski i wzi Ajon, i Abel Dom
Maach, i Janoe i Kedes, i Asor i Galaad, i Galile i wszystkg

ziemi Nepbtali i przeniós je do Assyryi. — I. Para. V. 26.

1 pobudzi Bóg Izraetów ducha Phula Króla Assyryjskiego i ducha
Thelgathphalnasara króla Assur, i przeniós Ruben i Gad, i pó
pokolenia Manasse i zaprowadzi je do Lahela , i do Haber, i do

Ara, i rzeki Gozau a do dnia tego.

98) Izaj. XV. — XVI. ~ 6—9. Syszelimy pych Moab, pyszny jest

bardzo : pycha jego i hardo jego i zagniewanie jego wiksze,

ni moc jego. Dla tego zawyje Moab do Moaba, wszystek wy
bdzie: tym którzy si wesel z murów z cegy upaonej jjowia-

dajcie plagi ich. — Albowiem przedmiecia Heselton spustoszone

s, a winnic Sabama panowie pogascy wyciigli: latoroli jego

a do Jazera zaszy, zbkali sig po puszczy, lataroli jego opu-

szczone s, przeszli morze. — Dla tego paka bd w paczu
Jazer winnice Sabama: upoj ci z moj, Hesebonie i Elealu;

bo na zbieranie win twoje, i na niwo twoje okrzyk toczcych
przypad. — XXV. 10. fpo Solonjaszu). Jerem. XLVIII. Ezech.

XXV. 8—11. To mówi Pan Bóg: Za to e mówili Moab i Seir:

Oto jako wszyscy narodowie dom Judzki. — Przeto oto ja otworz
ramie Moabowe od miast, od miast mówi jego, i od granic jego
znamienite ziemie Bethiesimoth i Belmeon, i Kariathaim. — Synom
wschodnim z synami Ammon, i dam j za dziedzictwo: eby nie

byo wicej pamitki synów Ammon midzy narody. — Z Moa-
bem te uczyni sdy, i poznaj em ja Pan. Amos. U. 1—3.

To mówi Pan : Dla trzech zoci Moab i dla czterech nie nawróc
go: dla tego e spali koci króla Idumejskiego a na popió.
I puszcz ogie na Moab, w brzmieniu trby. — I wytrac
sdziego z porodku jego i wszj'stkie ksita jego pobij z nim,
mówi Pan. — Sofon. IP 8—10. Syszaem urganie Moab, i

blunierstwa synów Ammon, którena oczy wyrzucali ludowi memu
i rozwielmoyli si nad granicami ich. — Przeto ywe ja, mówi
Pan Zastpów Bóg Izraelów, e Moab jako Sodoma bdzie, a
synowie Ammon jako Gomorra, suchoci ciernia, i gromadami
soli, a pustyni a na wieki, ostatek ludu mego rozchwyc je, a
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Nebukadnezar podbi ich z Ammonitami pospou ®^). Pod

Nehemiaszera nie chciay oba te rody przyoy rki do wznie-

sienia murów Jeruzolimskich '"").

Z niewoli Babiloskiej powróceni Izraelici do Ziemi obiecanej,

rozwodz si z córami Moabitów, jako z nieczystem plemieniem '"^),

bo wedug Mojeszowego Zakonu nie mieli si czy z niemi "'").

Na lat 90 przed Chr. pobi Aleksander Janneusz Moabitów

na gow, i od owego to czasu nie sycha o nich w dziejach,

i gin midzy Arabami '"^J.

Boek, którego czcili, by Chamos '"*); ztd te s take

ostatek narodu mego posigd^ je. — To je spotka za pychg ich,

e blunili i wielmoyli si na lud Pana Zastpów. Izaj. XXV.

10. Bo odpocznie rka Paska na tej górze: a Moab bdzie pod

nim mócon jako tr piewy wozem.

»3) Józ. Zydovmi Antiu, 10, 6, 7.

'«») Ibid. U, 5, 8.

"") I. Ezdr. IX. 1. ('')• — II- ^-'^'- XIII- 23—27. Ale i onych dni

ujrzaem ydy pojmujce ony Azotki, Ammonitki i Moabitki.

A synowie ich na poy po Azotcku mówili, i nie umieli mówi
po ydowsku, i mówili wedug jzyka narodu i narodu. — I sfu-

kaem je i przeklinaem: i biem z nich me , i obysiem je, i

poprzysigem przez Boga, aby nie dawali córek swych synom

ich , i nie brali córek ich synom swym i samym sobie mówic

:

Aza nie dla takowej rzeczy zgrzeszy Salamon król Izraelski?

A zaiste midzy mnogimi narody nie byo mu króla podobnego:

by miy Bogu swemu, i uczyni go Bóg królem nadewszystkim

Izraelem, i tego tedy niewiasty cudzoziemskie przywiody ku

grzechowi. A wic i my nieposuszni bdziem czyni wszystk

zo wielk t, abymy grzeszyli przeciwko Bogu naszemu, i

pojmowali ony cudzoziemskie.

^''-) V. Mojz. XXIII. 3. Ammonit i Moabit, ani po dziesitem pokole-

niu, nie wuijd do kocioa Paskiego na wieki.

'") Józ yd. 13, 14, 2; 13, 5.

"'^) III. Król. XI. 7. 33. Zbudowa tedy Salamon Zbór Chamos ba-

wanowi Moab na górze, która jest przeciw Jeruzalem, i Molochowi

bawanowi synów Ammon. — Przeto e mi opuci i chwali

Asthart, bogini Sydosk, i Chamos boga Moab, i Molocha

boga synów Aramou: a nie chodzi drogami mojemi, eby czyni

sprawiedliwo przedemn, i przykazania moje, i sdy jako Dawid

ojciec jego. — IV. Król. XXIII. 13. Wyyny te które byy

w Jeruzalem po prawej stronie góry obraenia, które by zbudo-
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„ludem Chamos" zwani '"^). Grody icli byy: Ar (Rabbath Moab),

Kir-Moab, (Kerekj, Dannaba, Eglaim, Oronaim, Kariotb, (Kirioth)

Luitb (Luhit), Maspha (Mizpej, Neinrim (Nimriruj, Segor (Zoar).

h) Ammonitowie (poj? 'J3).

Praszczurem ich by Ammon , syn Lotów z najmodszej jego

urodzony córy '""). Drzewiej mieszkali pomidzy rzekami Arnon,

Jordan i Jabok '""), a prawdopodobnie mieszkali spoem z Moa-

bitami, bo Pan by im da t ziemi w posiado, wytraciwszy

wprzód na niej plemi Olbrzymów "'^).

Póniej zostali z niej przez Amorrejczyków wyparci na wscho-

dnie wybrzea rzeki Jabok *''^). W pochodzie swym do ziemi

Chananejskiej nie wojowali z niemi Izraelici, bo Pan by zakaza

tego ^"^), lecz nie byo te wolno z rodu Ammonitów lub Moa-

bitów przyj czeka do rodziny wybranego ludu ^^^), bo poszli

z kazirodczego plemienia i odpadajc od wiary w jedynego Boga,

czcili bawany Molocha.

wa Salomon król Izraelski Asthorotowi bawanowi Sidouskiemu

i Cbamosowi obraeniu Moab, i Melchom obrzydoci synów

Ammon splugawi król.

"•5) IV. MoJ XXI. 29. Biada tobie Moab, zginae ludu Chamos.

Poda syny jego na uciekanie, a córki w pojmanie królowi Amor-
rejczyków Sehon. — Jereyn XLVIII. 46. Biada tobie Moab, zgi-

ne ludu Ghamos, bo zabrano syny twoje, i córki twoje w niewol.
""') I. Moji. XIX 38. Modsza te porodzia syna, i nazwaa iraie

jego Ammon (co jest syn ludu mego), ten jest ojciec Ammoni-
tów a po dzi dzie.

") Sadz. XI. 12. 13. I posa (Jefte) posy do króla synów x\.mmon,

którzyby imieniem jego mówili: Co mnie i tobie jest, e przy-

cign przeciwko mnie, aby pustoszy ziemi mojg? — Którym
on odpowiedzia: I wzi Izrael ziemi moje, kiedy wyszed
z Egiptu od granic Arnon a do Jabok i do Jordanu : teraz tedy

wró mi j z pokojem.

'"8) V. MoJ. II. 19. 20 {*).

"") IV. Mojz. XXI. 2-. Od którego poraony jest paszczgk miecza

i otrzymaua jest ziemia jego od Arnon a do Jabok synów Ammon

:

bo mocn obron byy opatrzone granice Ammonitów.
'^o) Moj£. XXIII. 3. ('»*).
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le si wszake odpacali Ammoaitowie Izraelitom, bo napadali

ich bez wytchnienia z ronem powodzeniem w caym cigu dzie-

jów, od zajcia przez Izraelitów pod Jozuem Ziemi obiecanej , a
do upadku pastw ydowskich.

Moabitowie bywali zwykle w tych ssiednich najazdach Ammo-

nitów sprzymierzecami przeciw Izraelowi *"). Oba te rody

mieway naczelników i królów swych, a z ich córami czjli si

nieraz synowie Izraela wbrew Zakonowi i woli Boej ''-). Sam

Salomon da zgorszenie czynic ofiary ich Bogom. ''^j.

W drugim wieku po Chr. wspominaj dzieje jeszcze o wielkiej

rzeszy Ammouitów, w trzecim za s oni ju z Edomczykami i

Moabitami znani pod wspólnem nazwiskiem Arabów.

Wszyscy mowie Zakonu byli zawsze bardzo przeciwni ich

poczeniu z Izraelem, bo si bali zgorszenia nieczystego rodu

i jego bawochwalstwa dla Boego ludu "*).

Gówn siedzib Ammonitów byo miasto Rabbat, pooone

na górnym biegu rzeki Nahr-Amraan, t. j. Jabok czyli Zerka.

Rabbat jest póniej zwane Filadelfi, take Rabbathamana , dzi

Ammou.

'") Sdz. III. 12. 13. I przydali synowie Izraelowi ze czyni przed

oczyma Paskiemi: który zmocni przeciwko im Egloua króla

Moabskiego : przeto i ze czynili przed oblicznoci jego. — I

przyczy mu syny Ammon, i Amalek: i przyjecha i porazi

Izraela, i posiad miasto palm. — II. Para. XX. 22—24. (").

»'2) I. Ezd. IX. 1. 2. {''*), II. Ezdr. XIII. 2.3-27. ("")

^'3) m. Król. XI. 7, 33. ("").

"'') Jerem. IX. 21. Abym je da spustoszeniem i Moaba i synów

Ammon. — XLIX. 1. 2. Do synów Ammon. To mówi Pan:

Przeto oto dni przychodz , mówi Pan , i dam sysze nad Rabbat

synów Ammon trzask bitwy, i bdzie w gromad rozwalona , a

córki jej ogniem bd spalone, a posidzie Izrael dzierawce

swoje, mówi Pan. — Ezech. XXI. 20. Drog pooysz aby przy-

szed miecz do Rabbatha synów Ammon. — XXV. 1— 5. I staa

si mowa Paska do mnie mówic : Synu czowieczy, postaw obli-

cze twoje przeciw synom Ammon, i bdziesz prorokowa o nich.

I rzeczesz synom Ammon: Suchajcie sowa Pana Boga : Tomowi
Pan Bóg: dla tego e mówi: Hej, hej nad wityni moj e
splugawioua jest, i nad ziemi Izraelsk, e spustoszona, i nad

domem Judzkim, e zaprowadzeni s w niewol. — Przeto ja
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4. Potomkowie Ezawa.

a) Edomc2ijc]) {Idumejczycy) (ms).

Pochodz, od Izaakowego syna E z a w a , zwanego take

Edom '^^). Gdy Ezaw sprzeda bratu swemu Jakóbowi prawa

pierworodnego, przyrzek mu Izaak tylko ziemskie bogosawie-

stwo ; ztd mia suy bratu swemu, który wzi bogosawiestwo

nieba po ojcu ^^^).

Ezaw poszed w góry Seir ^'*), które mu Pan da; dzieci

jego wyparli z tych gór Horrejczyków *'^), Bra córy Chanaa-

ciebie dam synom wschodnim w dziedzictwo, i postawi chlewy

swoje w tobie, i rozbij w tobie namioty swoje: oni je bd
zboe twoje, i oni pi bd mleko twoje. — I uczj-ni Rabbat

mieszkaniem wielbdów, a sj-ny Ammon chlewem byda : a pozna-

. cie, em ja Pan.

''^) I. Mojz. XXV. 30. Rzek (Ezan) : daj mi z warzywa tego czer-

wonego, bom si bardzo spracowa. I z teje przyczyny nazwano

imi jego Edom.
^"') I. Mojz. XXY1I. 39.40. Wzruszony Izaak, rzek do niego: W tu-

stoci ziemie, a w rosie niebieskiej z wierzchu bdzie bogosa-

wiestwo twoje. Z miecza y bdziesz, a bdziesz suy bratu

twemu: ale przyjdzie czas, kiedy rzucisz i rozwiesz jarzmo

jego z szyje twojej.

"') I. Moji. XXXVI. 8. 9. I mieszka Ezaw na górze Seir, ten jest

Edom. — A te s pokolenia Ezawa ojca Edom na górze Sen*.

"*) I. Mojz. XIV. 6. I Horrejczyki na górach Seir, a do pól Pharan,

która jest na puszczy. — V. Mojz. II. 5. 8. 12. 22. Patrzcie

tedy pilnie, abycie si nie ruszyli przeciwko im. Bo nie dam
wam ziemie ich, coby moga stopa jednej nogi zastpi, bom za

osiado Ezaw gór Seir da. A gdymy minli braci nasze

syny Ezaw, którzy mieszkali na Seir, drog poln z Elath, i

z Asyongaber, przyszhmy do drogi, która wiedzie na puszcz

Moab. — A w Seir pierwej mieszkali Horrejczykowie : które

wypdziwszy i wygadziwszy mieszkali synowie Ezaw, jako uczy-

ni Izrael w ziemi osiadoci swej , któr mu Pan da. — I da
im mieszka miasto nich, jako uczyni synom Ezaw, którzy mie-

szkaj na Seir, \vygadziw'Szy Horrejczyki, a dawszy im ziemi

ich, któr trzymaj a do tego czasu. — Joz. XXIV. 4. I daem

Dziea W. Pola. Tom. VI. ^^
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skie, i mia córk Ismaela za sob *'^).

Kraina Edom rozcigaa si wskiein, górskiem, cienionera

pasmem od potoku El Ahza, którj^ na poudniowym kracu Mar-

twego morza wpada i w gbokim jarze pynie do krainy Moabitów

pomidzy pustyni wscliodni i zachodnim jarem Palestyny a po

zatok morsk. Dzielnica Edomczyków Seir zwie si dzi D e-

bal i el Szera. Od Vgo wieku po Chr. zwano te góry Palse-

stina tertia, take Palaestina salutaris, gdy s krain

zdrow i w owoce bogat, jak to by przyrzek Izaak Ezawowi.

Póniej w czasie wojen krzyowych zAvano te góry Syrya
Sobal i Arabia tertia.

Syszc o przejciu Izraelitów przez Czerwone morze strwoyli

si Edomczycy wielce "^"), bo plemi pierworodnego Jakóba powra-

cao do obiecanej ziemi. — Póniej wzbronili Izraelitom przechodu

przez swój kraj '^'), przeto zwrócili si ci ku poudniowi, jak

mu Izaaka: a jemu daem Jakóba i Ezawa. Z których Ezawowi

daem gór Seir w osiado : a Jakób i synowie jego zaszli do

Egiptu.

'") I. Moj. XXVI. oi. A Ezaw majc czterdzieci lat poj ony:
Judytli. córk Beery Hetejczyka , i Basemath, córk Elon z tego

miejsca. — XXXVI. 2. 3. Ezaw poj on z córek Chananejskich

:

Ad, córk Elona Hethejskiego , i Oolibam, córk Any, córki

Sebeona Hewejskiego. — I Basemath, córk Ismaelow, siostr

Nabajothow.
*^'') II. Moj::. XV. 15. Tedy si strwoyy ksita Edom, mocarze

Moab strach zdj, zdrtwieli wszyscy obywatele Chananejscy.

^^') IV. Mojz. XX. 14—21, Posa tymczasem Mojesz posy Kades

do króla Edom, którzyby powiedzieli: To wskazuje brat twój

Izrael: Wiesz wszystkg prac, która nas potkaa. — Jako zstpili

ojcowie nasz}' do Egii>tu, i mieszkalimy tam przez dugi czas, i

i trapili nas Egipcyanie i ojce nasze :
— I jakobymy woali do

Pana i wysucha Anioa, który nas wywiód z Egiptu. Oto w mie-

cie Kades, które jest na ostatnich granicach twoich pooeni —
prosimy aby nam wolno l^yo przej przez ziemi twoje. Xie

pójdziemy przez pela, ani przez winnice , nie bdziemy pi wody
z studzien twoich, ale pójdziem drog pospolit , ni na prawo ni

na lewo nie zstpujc
,
przejdziemy granice twoje. — Któremu

Edom odijowiedzia : Nie pójdziesz przez mi, bo inaczej zbrojno

zajad.- I rzekli synowie Izraelowi : Bitym gocicem pójdziemy :

a jeli bdziemy pi wod twoje, my i bydo nasze, damy co su-
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morze sitowia, ztd wziwszy si na pónoc ominli krain Edom
wschodniem iDograniczem ^--).

Balaam prorokowa Izraelowi jako Edom posidzie, a Seir

poddanym bdzie nieprzyjacioom swoim ^^^). Proroctwo to zga-

dzao si z obietnic Izaaka,

Wojowa z Edomczykami Saul ^^^), od Joaba i Abisaja pobici,

a od Dawida do poddastwa przywiedzeni '^^). Salamon budowa

szna jest: adnej nie bdzie o zapat trudnoci, tylko niech

prdko przejdziemy. — A on odpowiedzia: Nie przejdziesz. I

natychmiast wycign przeciwko niezliczonym ludem i rk
mocn — i niechcia pozwoli proszcemu, aby by dopuci przej-

cia przez granice swoje. A przeto odwrót uczyni od niego

Izrael. — A gdy ruszyli obóz z Kades, przyszli do góry Hor,

która jest na granicach ziemie Edom. Sdz. XI. 17. I posa
posy do króla Edom mówic : Przepu mi , abych przeszed

przez ziemi twoje. Który niechcia zezwoli na proby jego.

Posa te do ki'óla Moab, który mu te przejcia dozwoli wzgar-

dzi: I tak mieszka w Kades.
'''j IV. Moj. XXI. 4. 10. 11. I iiiczyli si z góry Hor di-og , która

wiedzie do morza Czerwonego, aby obeszli ziemi Edom. I pocz
sobie tskni lud w drodze i pracy. — I ruszywszy si synowie

Izraelowi obozem stanli w Oboth. — Zkd wycignwszy rozbili

namioty w Jeabarim na puszczy, która patrzy ku Moab prze-

ciwko wschodniej stronie.

'") IV. Moj. XXIV. 18. I bdzie Idumea dzierawa jego: dziedzi-

ctwo Seir dostanie si nieprzyjacioom jego : lecz Izrael mnie
sobie bdzie poczyna.

'»«) I. Król. XIV. 47.

'^^) II. Król. Vni. 14. I pooy w Idumei stra, i postawi obron,

i staa si wszystka Idumea suca Dawidowi. HI. Król XI. 15.

16. Bo gdy by Dawid w Idumejej, a Joab hetman wojska

jecha, by sprawowa pogrzeb tym, którzy byli zabici i pobi wszy-

stk mczyzn w Idumejej. — (Sze bowiem miesicy mieszka

tam Joab i wszystek, a wytraci wszystk mczyzn w Idumejej).

— I. Para. XIX. 11—13. A ostatek ludu da pod rk Abisai

brata swego, i udali si przeciw synom Ammon. — I rzek : Je-

liby mi przemaga Syrj^jczyk , dasz mi ratunek : a jeli ciebie

przemaga bd synowie Ammon, bd na pomoc. — Zmacniaj

si a mnie sobie poczynajmy o lud nasz, i o miasta Boga naszego.

Pan uczjTii, co w oczach Jego dobre jest. — Psalm. L1X. 2-

Kiedy spali Mezopotamj Syryjsk i Sobal: i wróci si Joab i

23*
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flot w zatoce morskiej w A'5iongabei- w krainie £(lom<v.ykó\v "^^),

Ale Adad Idumejczyk sta przeciw Salomonowi '^"). — Król

Edomski wyruszy z królami : Joramem Izraelskim i Jozafatem

Judzkim przeciw Moabowi ^^^). Przeciwuie wojowali Idumejczycy

z Moabitami i Ammonitami pospou Jozafata Judzkiego, a pomidzy

sob wojujc, starli si wzajemnie '-^). I Jozafat budowa okrta

na wybrzeach Czerwonego morza w kraju Edomczyków, które

si pod Asiongaber rozbiy '^°).

Od Jorama Judzkiego odpadli Edomczycy ^^'). Amazyasz

Judzki pobi ich, zdoby Ska (Sel), lecz pomimo to ukorzy si

ich bawanom '^-j.

porazi Idume w dolinie up Solnych dwanacie tj^sigcy. —
LXXXIII. 6— 9. Bo si spiknli jednym umysem , spou przeciw

tobie przymierze postanowili, namioty Idumejczyków i Ismaelito-

wie. — ]SIoabitoA™ i Agarenowie , Gebalczycy i Ammonitowie ,

AmalekitoNyie : cudzoziemcy z ob_\Tvatelami Tyru. — Ale i Assur

przyszedd z nimi: przyszli na pomoc synom Lotowym.
^^^) III. Król. IX. 26. Nabudowa te Salamon okrtów w Asiongabar,

który jest w Ailath na brzegu morza Czerwonego , w ziemi Idu-

mejskiej.

'^') III. Król. XI. 14. I wzbudzi Pan przeciwnika Salomonowi Adad

Idumejczj-ka z narodu królewskiego, który by w Edom.
^-*) r\^. Król. III. 9—12. 16. 18. 21—24. (9»).

'^9) II. Para. XX. 22—24. [^').

''*) If. Król. XXII 49. A król Jozafat uczyni by okrty na morzu,

eby chodziy do Ophir po zoto : a i nie mogy, bo si rozbiy

w Asiongaber.

"') IV. Król. VIII. 20—22. Za czasów jego odstpi Edom, aby nie

by pod Juda, i postanowi sobie króla. — I przycign Joram

do Seira i wszystkie wozy z nim : i wsta w nocy i porazi Edom-

czyki: którzy go byli obtoczyli i hetmany wozów, a lud uciek

do prz3'bytków swoich. — Odstpi tedy Edom, eby nie by pod

•Juda , a do dnia dzisiejszego. — U. Para. XXI. 8— 10. W one

dni odstpi Edom , aby nie by poddanym Judzie , i postanowi

sobie króla. — I gdy si ruszy Joram z hetmany swymi ze

wszystk jazd, która bya z nim, powsta w nocy i porazi

Edom, który go by obtoczj^ , i wszystkie hetmany jazdy jego.

— Wszako Edom odstpi go, aby nie by pod moc Judy a
do dnia tego.

'*') IV, Król. XIV. 7. Ten (Amazyasz) porazi Edom w dolinie up
Solnych dziesi tysicy i wzi Ska (Sela) na wojnie i nazwa
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Ozyasz zdoby Ailath w ziemi Idumejczyków '^^). Edomczycy

pobili Jud za czasów Achaza ^^^), a Raziu Styryjski wzi moc
Ailath 135).

I prorokowali przeciw Edoraowi wielcy prorocy wybranego

ludu »36).

imi jej Jektehel a do tbaia dzisiejszego. — II. Para. XXV. 11.

14. Lecz Amazyasz miele wywiód lud swój i cign na Dolin
up . i porazi sjtiów Seir dziesi tysicy. — Amazyasz lepak

po porace Idumejczyków, a po przyniesieniu bogów synów Seir,

posta\\TL je sobie za bogi, i kama si im, i pali im kadzenie.

"^) II. Para. XXVI. 2. Ten (Ozyasz) zbudowa Ailath, i przy^TÓci

go ku pastwu Judzkiemu, gdy zasn Icró z ojcy swymi.
''^) II. Para. XXVin. 17. I przycignli Edomczycy, i porazili wielu

z Juda, i wzili walk korzy.
^^^) IV. Kró. XVI. 6. Czasu onego przywróci Razin kx'ól Syi'yjski

Ail ku Syrj, i wygna Zydy z Aile : i przyszli Idumczycy do

Aile, i mieszkali tam a po dzi dzie.

''•"i
Izoj. XI. 14. I polec ua ramiona Philistynów przez morze , spo-

em zupi syny wschodowe : Idumea i Moab przykazanie rk ich,

a synowie Ammon posuszni bd. — XXXIV. 5. Albowiem upi

si na niebie, miecz mój, oto na Idume zstpi i na lud pobicia

mego na sd. — Jerem, IX. 2.5. 26. Oto dni przychodz, mówi
Pan : a nawiedz kadego , który ma obrzezany odrzezek, Egipt

i Jud i Edom i syuy Ammonowe , i Moabe , i wszystkie , którzy

s podstrzyeni na dugi wos mieszkajcy na puszczy: bo wszyst-

kie narody maj obrzezek , a wszystek dom Izraelów nieobrzezani

s sercem.— XXV. 21.1 Idumeg i Moaba i synów Ammon, — XXIII.

23. To mówi Pan do mnie: Uczj- sobie okowy i acuchy: a wo-
ysz je na szyj twoje. — I polesz je do króla Edom i do króla Moab

i do króla synów Ammon i do króla Tyru i do króla Sidonu: przez

rce posów, którzy przyjechali do Jeruzalem do Sedechiasza króla

Judzkiego.— XLIX. 7—8. 17— 18. Do Idumei. To mówi Pan Zastp-

ów: Izali nie ma dalej mdroci w Theman? Zgina rada od synów,

niepoyteczna si staa mdro ich. — Uciekajcie a ty podawajcie,

zstpujcie w przepa obj^watele Dedan: bo zatracenie Ezaw
przywiodem na, czas nawiedzenia jego... I bdzie Idumea pu-

sta ; kady, który pójdzie przez nie , zadziwi si i wista bdzie

na wszystkie plagi jej. — Jako wj-wrócona jest Sodoma i Gómorra

i bliskie jej , mówi Pan: nie bdzie tam mieszka m. ani bdzie prze-

bj^wa syn czowieczy.— Tfiren. IV. 21. 22. Sin. Raduj si a wesel si

córko Edom, która mieszkasz w ziemi Haj : do ciebie te przyjdzie

kielich, upijesz si i obnaona bdziesz. — Thau. Skoczya si nie-
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Judasz Machabeusz pobi ich '^'^)
i wzi Hebron ^^®), bo tak

dalelfo byli si pomknli w ziemi Judzkiej '^^).

W czasie oblenia Jeruzolimy by Hebron grodem w Idumei,

i Idumea bywa w tych czasiech z Judea za jeden kraj brana ^'^^).

prawo twoja córko Syon nie przyda wicej aby ci zaprowadzi:

nawiedzi nieprawo twoje córko Edom, odkry grzechy twoje.

—

Ezech. XXV. 12— 14. To mówi Pan Bóg: Za to e Idumea uczynia

pomst, aby si pomcia nad synmi Judzkimi, i w^j^stpujc

zgrzeszya, i pomsty daa nad nimi. — Przeto to mówi Pan

Bóg: Wycign rk moje nad Idumea, a znios z niej czowieka

i bydl, i uczyni j pust od poudnia, a którzy s w Dedan,

od miecza polega. — I uczyni pomst moj nad Idumea, rk
ludu mego Izraelskiego : i uczyni w Edom wedug gniewu mego

i zapalczywoci mojej, i poznaj pomst moje mówi Pan Bóg.

—

XXXII. 29. Tam Idumea i królowie jej , i wszystkie ksita jej,

którzy dani s z wojskiem swem z pobitymi mieczem, i którzy

z nieobrzezanymi zasnli, i z tymi, którzy zstpuj do dou. —
XXXV, — Joel. III. 19. Egipt spustoszeniem bdzie, a Idumea

pustyni wygubienia za to , e niesprawiedliwie czynili przeciw

synom Juda, i wylali krew niewinn w ziemi ich. — Amos. I.

11. To mówi Pan: Dla trzech zoci Edom i dla czterech nie

nawróc go : przeto i przeladowa mieczem brata swego, i zgwa-

ci miosierdzie swoje , i trzyma duej zapalczywo swoje , i za-

gniewanie swe zachowa a'- do koca. — Malach. I. 2—4. Umi-

owaem was mówi Pan i rzeklicie: W czeme nas umiowa?
Izali Ezaw nie by brat Jakóbowi , mówi Pan , a umiowaem Ja-

kóba. — A Ezau miaem w nienawici? I pooyem góry jego

spustoszeniem, a dziedzictwo jego pustoni smoków. — A jeli

rzecze Idumea: Jestemy skaeni: ale wróciwszy zbudujem, co jest

zepsowano: to mówi Pan Zastpów: Ci budowa bod, a ja roz-

wal: i nazowi je granicami bezbonoci, i ludem, na który si

rozgniewa Pan a na wieki.

'*') I. Machah. V. 3. A Judas walczy przeciw synom Ezau w Idumei,

i przeciw tym , którzy byli w Akrabathan : i byli obiegli Izrael-

czyk! : i porazi ich porak wielk.

"•*) I. Machab. IV. 65. 1 wyszed Judas i bracia jego, i dobywali sy-

nów Ezau w ziemi: która jest ku poudniu i zburzy Chebron, i

córki jego, i mury jego, i wiee okoo niego popali.

'") II. Machali. X. 15—23. — XII. 32. Tegodniów nadchodzi, a po pi-
dziesitnicy ruszy si przeciw Gorgiaszowi starocie Idumjskiemu.

"") I. Mac\ab. IV. 29. I przycignli do ydowskiej ziemie, a poo-

yli si obozem u Bethoron, i zabiea im Judas z dziesici

tysicy mów.
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Jan Hyrkan podbi Idumejczyków i zmusi ici do obrzezania '*').

Herod Wielki by Idumejczykiem i jDogardliwie zwali go Rzymia-

nie „pólydem" '*^).

Krótko przed obleniem Jeruzolimy znajdowao si 2000

Idumejczyków w miecie, a przy zdobyciu jej przez Tytusa liczono

ich do 5000 ^^3^.

Od owej to katastrofy niknie nazwisko Edom i Idumei w dzie-

jach, kraj staje si Arabj, a Edomczycy spywaj z Arabami.

Edomczycy czcili bawana zwanego „Koz" '^^).

Grody ich byy: Sela (Skaa, Jektehel, Petra), Bosra Ailath,

Asiongaber, Masrek, Theman.

h) Amalehitoiuie (pyoS).

Poszli wedug poda Starego Zakonu od Araaleka, naturalnego

syna Elifasa, wnuka Ezawa '*^). Pismo odrónia ich wszake od

Edomcz}'ków, pochodzcych wprost od Edoma (Ezawa) '*^). Wedug
za poda arabskich maj pochodzi od Amaleka, syna Ady, a

praprawnuka Chama.

Trzymajc si poda Starego Zakonu, policzy wj-pada nam

Amalekitów do Semickiego pokolenia, Abrahamowego pogowia,

lecz wczenie odpadych i od wiary ojców i od poda rodzinnych

a zdziczaych na pustyni, podobnie wszystkiemu potomstwu Ezawa

czyli Edoma.

Za czasów Mojesza mieszkali Amalekitowie w ziemi Chana-

nejskiej za wiadectwem wysanych na zwiady szpiegierzy z obozu

Izraelitów przed zajciem tej ziemi przez Jozuego '^^). Gdy

1^1) Józ. Zyd. Antiu. 13. 9. 1.

"^) Id. ibid. U. 15. 2.

'^') Idem. Bell. Jud. 4. 4. 2—5; 6. 1—6; 8. 2.

'*^) Idem. Anti. 15. 7. 9.

^*^) I. Moj. XXXYI. 12. A Thamana bya naonica Eliphaza syna

Ezaw : która mu urodzia Amalecba.

''*) I. Faral. XVIII. 11. Lecz i wszystkie naczynia zote i srebrne

i miedziane powici Dawid król Panu ze srebrem i zotem , które

by pobra ze wszech narodów, tak z Idumejej, i z Moab, i synów

Ammon, jako z Philistynów i z Amalekitów.
'^") IV. Mojz. XIII. 3o. Amalek mieszka na poudnie.
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Izraelici wbrew rozkazowi Pana do poudniowej wtargn chcieli

Palestyny od Kade-Barnea w pochodzie swym z pustyni zstpili

z gór Cliananejczycy i Amalekitowie podbili ich '^^).

Ci sami Amalekitowie byli wyszli uprzednio jeszcze naprzeciw

Izraelitów na puszcz ku poudniowi , i zostali niedaleko góry

Horeb. w dolinie Ftatidim modlitw Mojesza i Jozuego mieczem

pobici '^^). Póniej zaleca Mojesz powtórnie wytpienie Ama-

lekitów pamici pod niebem ^^^); a Balaam prorokuje po dwakro

przeciwko nim '^'): raz przy pierwszrm ich starciu z Izraelem,

^*^) IV. Mojz. XIV. 43—45. Amaleldta i Chanauejczyk przed wami

s^ , których mieczem polecie
,
przeto ecie nie chcieli sucha

Pana, ani bdzie Pan z wami. — Lecz oni zamieni wstpili na

wierzch góry a ski'zynia Testamentu Paskiego i Mojesz nie

odeszli z obozu. — I zstnpi Amalekita i Chananejczyk , który

mieszka ua górze, i i^obiwszy je i posiekszy goni je a do

Hormy.
'^*) II. Moj. XVII. 8—13. I przyszed Amalek i Vv'alczy jjrzeciwko

Izraelowi w Raphidim. — I rzek Mojesz do Jozuego: Wybierz

me . a wyszedszy walcz przeciw Amalekowi: ja jutro stan na

wierzchu pagórku , majc lask Bo w rce mojej. — Uczyni

Jozue jak rzek Mojesz, i potyka si z Amalekiem. Lecz Moj-

esz i Aron i Hur wstpili na wierzch pagórku. — A gdy pod-

nosi Mojesz rce
,
przemaga Izrael : a jeli troch opuci,

przezwycia Amalek. — A rce Mojeszowe byy cikie : wzi-

wszy tedy kamie, podoyH pode, na którym usiad: a Aron

i Hyr podpierali rce jego z obudwu stron. I stao si , e si

jego rce nie spracoway a do zachodu soca. — I obróci

w ty Jozue Amaleka i lud jego paszczk miecza, i rzek Pan

do Mojesza: Xapisz to dla pamici w ksigi, i podaj uszom

Jozuego: bo wj^gadz pamitk Amalekow pod niebem.

*^'') V. Moj. XXV. 17—19. Pomnij co uczyni Amalek w drodze

,

kiedy wj^chodzi z Egiptu. Jako zabiea : i ostateczne wojska

twego , którzy ustawszy odpoczywali pobi , kiedy ty by godem
i prac strapiony, a nie ba si Boga. — Gdy tedy Pan Bóg

twój da odpocznienie , a podbije wszystkie w okó narody w ziemi,

któr obieca: wygadzisz imi jego z pod uiebia: Strze aby
nie zapomnia.

'5') IV. Mojz. XXIV. 20. A gdy uji'za (Balaam) Amaleka, wziw-

szy przypowie rzek: Pocztek narodów Amalek, którego osta-

tki zagubione bd.
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to znowu gdy w 38 lat póniej z Moabitami i Madjanitami w kra-

inie Moab wspóln czynili rzecz przeciw Izraelowi.

Za czasów Sdziów poczyli si byli Amalekitowie z Moabi-

cldm Eglonem przeciw Izraelowi raz ^^-), a póniej powtórnie

z Madjanitami pustoszyli ziemi Judzk '^^), zostali wszake

z nimi pospou od Gedeona poMci '^*).

Saul otrzyma przez usta Samuela rozkaz od Boga wytpienia

Amalekitów, i zniszczenia caego icb dobytku ogniem, a gdy prze-

puci ich królowi, i piknie ich bydo zachowa, odebra za nie-

posuch kar '^^).

Dawid wyprawi si przeciwko Amalekitom, nim jeszcze królem

bj- zosta, i zwyciy ich, podczas gdy do poudniowej wtargnli

byli Palestyny '^*').

'^') Sdz. III. 12. 13. I przydali synowie Izraelowi ze czyni przed

oczyma Paskiemi : który w'zmocni przeciwko im Eglona króla

?Joabskiego : przeto i ze czjTiii przed oblicznoci Jego. I

l^rzyczy mu syny Ammon i Amalek i wj-jecha i porazi Izraela

i posiad miasto palm.

*^') Sdz. YI. 7. A gdy Izrael zasa
,
przyjeda Madyan i Amalek

i inne wschodnie narody: I u nich rozbiwszy namioty, jako byo
w trawie, wszystko psowali a do wejcia Gazy.

'^') S^dz. VII. 12. 17. 19. ("«).

^"^) I. Król. XXVIII. 18. Bo nie bj^ posuszny gosu Paskiego,

ani uczyni guiewu zapalczywoci Jego na Amaleku. Przeto co

cierpisz, uczyni ci Pan dzi. I. Król. XV. 2. 3. 7—9. 2. 3-

To mówi Pan Zastpów : Obliczyem , cokolwiek uczyni Amalek

Izraelowi, jako si mu zastawi na drodze, gdj^ wychodzi z Egi-

ptu. Przeto teraz id, a pobij Amaleka, a zburz wszystko jego:

nie przepuszczaj mu ani podaj niczego z rzeczy jego: ale wybij

od ma a do niewiasty, i dzieci i sscego , wou i owc, wiel-

bda i osa. I porazi Saul Amalek od Hewila , a przyjdziesz

do Sur, który jest naprzeciw Egiptowi. I pojma Agaga króla

Amalek ywego a wszystek lud pobi paszczk miecza. — I prze-

puci Saul i lud Agagowi i co lepszym trzodom owiec i byda
i szatom i baranom, i wszystkim rzeczom co pikniejszym. I

rzek Samuel: Za to tedy, e odi-zuci mow Pask, odrzuci

ci Pan, aby nie by królem.

^^*) 1 Król. XXVII. 8. I wyjeda Dawid i mowie jego, i bra i

plony z Gessury i Gersy, i z Amalekitów : l)o w tych \vs:ach

mieszkano , z starodawna w ziemi idcym do Sur a do ziemi
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Ostatnia wzmianka o nich jest za czasów Ezechjasza, gdzie

si 500 mgów pokolenia Simeon udao w góry Seir, a wytpiwszy

w nich resztki Amalekitów do szcztu, zajli ich siedliska '^*).

Odtd jest ich iraie wedug sów proroctwa w dziejach wymazane.

Podug wiadectwa Józefa ydowina mieszkali Amalekitowie

w Gobolitis i w Petra '^^).

Egipskiej. — XXX. 1. A gdy przyszli Dawid i mowie jego

do Siceleg dnia ti-zeciego , Amalecliitowie uderzyli byli z poudnio-

wej strony na Siceleg , i porazili byli Siceleg , zapalili go byli

ogniem.

'^") I. Parol IV. 42. 43. Z synów te Simeon szli na gór Seir mów
piset, majc ksita Phatiasza, i Naanasza, i Raphajasza,

i Oziel sy Jesi. — I wybyli ostatki, które byy mogy uj
z Amalekitów, i mieszkali tam miasto nich, a po dzi dzie.

^'*) Józ. ydowin 3. 2. 1.
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III. IZRAELICI SAMI, JAKO DZIEDZICE OBIECANEJ

ZIEMI, LUD OD BOGA WYBRANY, W JEDYNEGO

BOGA WIERZCY.

Podzia Ziemi witej na dwanacie dzielnic.

Po powrocie Izraelitów z Egiptu do Ziemi obiecanej idzie

Ziemia wita w podzia dwunastu pokole, pochodzcych od

patryarchy Jakóba.

Pokolenie liuben, Simeon, Juda, Izachar, Zabulon, Benjamin,

Dan, Naftali, Gad, Aser, otrzymao po jednej dzielnicy, a potom-

kowie Józefa Egipskiego : Efraim i Manasse ^^®) otrzymao dwie

dzielnice, razem tedy zostaa Ziemia wita podzielon na dzielnic

dwanacie. Kapaskie pokolenie Lewi nie dostao dzielnicy osobnej

lecz osiado w 48 miastach, rozdzielone po wszystkich 12 dziel-

nicach, które ztd zwane bywaj miastami Lewitów ^^°).

Pokoleniom Ruben, Gad i jednej poowicy pokolenia Manasse

wyznaczy Mojesz ich dzielnice w krainie na wschodzie Jordanu

pooonej ^^^); reszty pokolenia wyznaczj Jozue ich dzielnice

^^') I. Moj. XLVin. Dwa tedy sjTiowie twoi, którzy si urodzili

w ziemi Egipskiej pierwej niem ja tu przyszed do ciebie moi

bd: Epbraim i Manasses, jako Kuben i Simeon poczytam mi

bd.
'6°) Joz.\xi. 8—39.
'«'; IV. Moj. XXXn. .33. a tak da Mojesz synom Gad, i Euben,

i poowicy pokolenia Manasse syna Józefowego, królestwo Sehon

króla Amorrejczyka , i królestwo Og króla Bazan, i ziemie ich

z miasty swemi w okoo.
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w waciwej ziemi Chananejskiej na zachodzie od Jordanu rzeki '^'^).

Jozue wszake obdziela i)o dwakro pokolenia ziemi : przy pier-

wszym podziale zostay uposaone pokolenia Juda, Efraim i poowa
pokolenia Manasse '^^); przy drugim Benjamin ^^•*), Simeon,

Zabulon, Izachar, Aser, Naftali i Dan '^^). — Przy drugim

podziale zaszy zmiany znaczne, bo ziemie uprzednio innym poko-

leniom dane, dostay si teraz nowym: i tak n. p. bya Jeruzolima

przy pierwszym podziale ^^^) przypada pokoleniu Judy, a przy

drugim '^*) pokoleniu Benjamina; to samo otrzymao pokolenie

Simeon cz swoj pomidzy dziemi Judy '*'^).

Granice pokole, które otrzymay swe dzielnice na wsciodzie

od Jordanu, dadz si odznaczy dokadnie, bo miedz graniczn

s tu rzeki i góry, ale granice pokole osiadych na zachód

od Jordanu s niepewne i byy ju za czasów Chrystusa do ozna-

czenia trudne '^^). W zakreleniu tedy tych granic wypada si

trzyma tego, co Jozue postanowi przy rozdziale ziemi, i co

ksigi Paralipomenom podaj.

Pokolenia na wschodzie od Jordauu osiade.

PoJiolene Ruhen.

Otrzymao dzielnic w krainie dawnej Moabitów i Amorrej-

czyków na wschodzie od Martwego morza, i graniczyo na zachód

"'*) Joz XIII. 7. A teraz rozdziel ziemi w osiadoó dziewiciorgu

pokoleniu, i poowicy pokolenia Manasse.

'") Joz. xv-xvn.
'«') Joz. XVIII.
J85) Joz. XIX.
'**") Joz. XV. 63. Lecz Jebuzejczyka obywatela Jeruzalem nie mogli

synowie Juda wygadzi: i mieszka Jebuzejczyk z syny Juda

w Jeruzalem a do dnia dzisiejszego.

'*') t/os. XVIII. 28. I Sela, Elepb i Jebus to jest Jeruzalem, Gabaath

i Kariath, miast czternacie i wsi icli. Ta jest osiadoó synów

Benjaminowych wedug domów ich.

'•"*) Joz. XIX. 1. I wyszed los wtóry synów Simeon wedug domów
ich: a byo dziedzictwo ich w porodku osiadoci synów Juda.

'"'•') Ju Józef ydowin nie by w stanie granic tych pokole oznaczy

dokadnie.
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Z tera morzem a po ujcie Jordanu '"''), na wschód z pustyni,,

na poudnie z rzek Amon ^''), na pónoc z pokoleniem Gad.

Miasta za, które mu przypady w dziae, byy nastpujce "^):

Aroer, Medaba (Medba), Hesebon, Dibon, Bamothbaal, Baameon,

Jassa (Jahzah), Cedemoth (Kedemoth), Maphaath, Kariathaim,

Sabama, (Sibama), Sarathasar, Bethphogor, (Beth-Peor), Asedoth,

Pliasga, Bethiesimoti, Bozor (Bozra), Eeae, Nebo (Nabo).

Pokolenie Gad.

Otrzymao dzielnic w krainie dawnej Amraonitów, i graniczyo

na pónoc w poprzek rzeki Jabok , a po jezioro Genezaret , na

wschód z górnym Jabokiera i z pustyni Amorrejczyków, jak miasto

Rabbat Ammon ley, na poudniu z pokoleniem Ruben w'zdu

pónocnych wybrzey Martwego morza, a na zachodzie z Jordanem,

i tu przecigny si dzierawy jego a po ujcie tej rzeki do

Martwego morza.

Pokolenie to otrzymao poudniow poow gór Galaad (Gilead)

które posiada król Sechon ^^^). a pónocn tych gór otrzymaa

poowica pokolenia Manasse.

Miasta, które mu przypady, byy '"*): Jazer (Jaezer), Aroer,

Ramoth w Galaad (Ramoth Masphe , Ramath Mizpe), Bethonim,

"") Joz. Xin. 23. A granica synów Ruben bya Jordan rzeka.

^") Joz. XIII. 16. A bya ich granica od Aroer, któro ley na brzegu

potoku Arnon , i wporód doliny tego potoku : wszystk równin
która wiedzie do Medaba.

''^) Joz. XIII. 17—21. I Hesebon, i wszystkie miasteczka ich, które

s w polach : Dibon te i Bamothbaal , i miasteczko Baameon. —
I Jassa i Cedimoth, i Maphaat, i Kariathaim, i Sabama, i Sa-

rathasar na górze doliny, Betphogor, i Asedoth, Phasga, i Bethie-

simoth. — I wszystkie miasta polne , i wszystkie królestwa Sechon

króla Amorrejskiego , który królowa w Hesebon, którego zabi

Mojesz z ksity IMadyan. — IV. Moj. XXXn. 37—38. A sy-

nowie Ruben zbudowali Hezebon, Eleae i Kariathaim, i Nabo i

Baameon, odmieniwszy im imiona, Sabama te: dajijc nazwiska

miastom, które zbudowali.

''^) V. Moj. III. 12. 16. I jDOsiedlimy na on czas ziemi, od Aroer,

które jest nad brzegiem potoku Arnon , a do poowic góry Ga-

laad, A miasta jego daem Ruben i Gad. A pokoleniu Ruben
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Mnaira (Mahanaim), Betharara, Bethnerara (Beth-Nirara), Soknth

(Surlioth), Ataroth i Athroth, Sofan, Jekbaa, Dibon (póniej do

Ruben).

Poioica pokolenia Manasses na wschodzie.

Otrzymao pónocn cz gór Galaad i krain Bazan, to jest,

królestwo olbrzyma Og, króla Bazan '*^). — Na pónocy grani-

czyo z podgórzem Hermon ^'^), na zachodzie z Jarem Ziemi

i Gad , daem od ziemie Galaad a do potoku Arnon
,
pó potoku

i Ukrain a do potoku Jabok , która jest granica synów Ammon.
— Joz. XII. 2. 3. Sehon król Amorrejski, który mieszka w He-

sebon, panowa od Aroer, które ley nad brzegiem potoku Arnon

i poowicy na dolinie , i poowicy Galaad , a do potoku Jabok,

który jest granica synów Ammonowycb. 1 od pustj'nie, a do

morza Cenerot ku wschodowi soca, i a do morza pustjTiie,

które jest morze najsosze, ku wschodniej stronie drog która

wiedzie do Bethsimot : i od poudniowej strony która ley pod

Asedoth Phasga.

"*) Joz. XIII. 24—57. I da Mojesz pokoleniu Gad i sj-nom jego

wedle rodów ich osiado , której ten jest dzia : Granica Jaser

i wszystkie miasta Galaad, i poowica ziemie synów Amon a
do Aroer, który jest przeciwko Rabba. — I od Hesebon a do

Ramoth, Masphe, i Bethonim i od Mnaim, a do granic Dabir.

— W dolinie te Betharan, i Bethnembra, i Sokoth, i Saphon,

ostatni cz królestwa Sechon króla Hesebon: tego te granica

jest Jordan , a do ostatniej czci morza Cenereth za Jordanem

ku wschodniej stronie. — IV. Mojz. XXXU. 34—36. Zbudowali

tedy synowie Gad, Dibon, Ataroth, i Aroer i Ethroth, i Sophan,

i Jazer, i Jekbaa, i Betlmera, i Betharan, miasta obronne, i stania

bydu swemu.

"') V. Moj. III. 13. A ostatek Galaad i wszystek Bazan królestwa

Og, daem poowicy pokolenia Manaase , wszystk krain Argob:

i wszystk Bazan zowi ziemi olbrzymów. — Joz. XIII. 29. 30.

Da te poowicy pokolenia Manasse i synom jego , wedug rodza-

jów ich osiadoci, której ten jest pocztek : Od Manaim wszystek

Bazan i wszystkie królestwo Og króla Bazaskiego, i wszystkie

wsi Jaii', które s w Bazan , szedziesit miasteczek.

^'^) I. Para. V. 23. Synowie te pó pokolenia Manasse posiedli

ziemi od granic Bazan a do Baal , Hermon i Sanu*, i góry

Hermon, bo ^\'ielka liczba bya.
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wiiej, na przesti'zeiii jezior Merom i Genezaret po góry Galaad,

na poudniu z temi górami i górnym Jabokiem, na wscliodzie

z pustyni.

Miasta ich byy "*): Astharoti (Astaroth -Karnaim), Edrai,

Golan (Gaulon), Beesthra, Clianatli (Kanatha, Knath Nobe, Newe),

Sacha (Secha), Jabes Galaad.

Juda nad Jordanem.

Pod „Juda nad Jordanem" ^'^) naley rozumie dzielnic

Jaira, który po mieczu z Judy, po kdzieli z pokolenia Manasse

pochodzi**^). Dzielnica ta zwana bya „Wsiami Jaira" (Havoth

Jair) i przypieraa na pónoc o krain Gessury, na wschód o dziel-

nic pokolenia Manasse, na poudnie o rzek Jarmuk, a na zacho-

dzie o wschodnie w.ybrzea jeziora Genezaret i dzielnic pokolenia

Naftali ^^o).

'"') Joz. XIII. 31. I poo^vicg Galaad, i Ataroti, i Edrai miasta

królestwa Og w Bazan, synom Machir syna Manasse, i poowicy
synom Machii* wedug rodów ich. XXI. 27. Synom te Gerson

rodu Lewitckiego da od poowice pokolenia Manasse, miasta

ucieczki Gaulon w Bazan i Bosr z przedmieciami ich , dwie

miecie. IV. Moj. XXXII. 42. Nobe te poszed, i wzi Cha-

nath z wioskami jej i nazwa j imieniem sw"ojem Xobe. — Y.

Moj. III. 10. Wszystkie miasta j które le w równiej , i wszystk

ziemig Galaad i Bazan a do Selcha i Edi'a miast królestwa Og
w Bazan.

''«) Joz. XIX. 34.

"^) I. Para. II. 21—23. Potem wszed Herson do córki Machira i

ojca Galaad i poj j ,
gdy mu byo szedziesit lat : która mu

urodzia Seguba. — Ale i Segub zrodzi Jaira, a osiad dwadzie-

cia i trzy miasta w ziemi Galaad. I wzi Gessar i Aran mia-

steczka Jair, i Kanath, i wsi jego szedziesit miast, wszyscy

ci synowie Machira ojca Galaad.

"") IV. Moj. XXXII. 41. A Jair syn Manasse poszed i wzi wioski

jej (ziemi Galaad), które nazwa Hawoth Jair, to jest wsi Jair.

— V. Moj. IH. 14. Jair syn Manasse posiad wszystk krain

Argob , a do gi-anicy Gessm-y i Machaty. I nazwa od imienia

swego Bazan Hawoth .Jair: to jest. wsi Jair, a do dnia

dzisiejszego.



368 GEOGRAFJA

Pokolenia na zachodzie Jordanu osiade.

Pokolenie Juda.

Otrzymao dzielnic na zacliodzie Jaru Ziemi witej slrajn,

od pustyni. Od pónocy odgranicza j linja pocignita na liarcie

od ujcia rzeki Cedron jarem Jeruzolimy przeprowadzona na miasta

Kiriatiliarim, Aikaron i Jebneel, a przypierajca do ródziemnego

morza. Na zacliodzie graniczya z morzem tylnem, czyli wiel-

kiem ^^'). Xa poudnie z potokiem Egipskim i linja pocignit

od Bersaby ku poudniowemu kracowi Martwego morza '^^), a

**') Joz. XV. 6—11. I wstpuje granica do Beth Hagle . a przechodzi

od pónocy do Beth Araby: wstjjuje do kamienia Boen syna

Ruben. — I cignc a do granicy Debery z Doliny Achor prze-

ciw pónocy patrzc ku Galgalu, które jest przeciw wstpowi

Adommim, od poudniowej strony p otoka: i przechodzi wody,

które zow-i ródo soca : a koce jej bd od róda Rogel. —
I wstpuje przez dolin syna Ennom, z bolru Jel)uzejczyka na

poudnie, to jest Jeruzalem: a z ond si wynoszc na wierzch

góry, która jest przeciw Geennom na zachód soca na wierzchu

doliny Raphaini ku pónocy. — I przechodzi od wierzchu gói^^

a do róda wody Nephtoa , i przychodzi a do wsi góry Ephron

i chyli si do Baala, który jest Kariathiarim, to jest miasto

lasów. — I koem idzie od Baale na zachód a do góry Seir;

i przychodzi jjodle boku góry Jarj'm na pónocy do Cheston: i

wstpuje do Bethsames , a przechodzi do Thamna. — I przycho-

dzi ku pónocy czci Akaron : i chj'li si do Sechi-ou . i biey

przez gór Baala' i przychodzi do Jebneel, i wielkiego morza

ku zachodowi kocem si zamyka. —
^*'^) Joz. XV. 1—4. Dzia tedy zynów Judy, wedug rodzajów ich

ten by: Od gTanicj^ Edom, puszcza Sin na poudnie, i a do

ostatniej czci poudniowej strony. Pocztek jej od koca morza

najsoszego i od jzyka jego , który patrzy na poudnie. A wj--

chodzi przeciw wstpu Scorpiona, i przechodzi do Sin : a wstpuje

do Kagesbarne i zachodzi do Esron, wstpujc do Addar, i okr-

ajc Karkaa. — A ztd przechodzc do Asemona, i przychodzc

do potoku Egiptu: i bd granice jego morze wielkie. Ten bdzie

koniec strony poudniowej.
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na wschodzie w kocu z teme morzem prawie w caej jego

dugoci *®^).

Miasta , które Judzie przypady, bjiy nastpujce *^^)
: Kab-

seel, Eder, Jagar, Cina, Dimoua, Adada, Kades (Kedes, Kades-

^^^) Joz. XV. 5. A od wschodu soca bdzie pocztek : morze naj-

slosze a do koca Jordauu : i to co patrzy ku pónocy, od j-
zyka morskiego a do teje rzeki Jordanu.

'*^) Joz. XV. 21—63. A byy miasta od ostatnich granic synów Juda,

podle grauic Edom od poudnia; Kabseel, i Eder, i Jagur, i Cina

i Dimona, i Adada, i Kades. i Asor, iJethnam, Ziph, i Thelem
i Baloth, Asor nowe i Karioth, Hesron to jest Asor, Amam,
Sama, i Molada, i Asergadda , i Hassemou, i Betpheiet, 1 Ha-

sersual, i Bersabee, i Baziothia, i Baala, i Jim, i Esem, i El-

tholad, i Kesil, i Harma, i Siceleg, i Medemena, i Sensenna,

Lebaoth, i Selim, i Aen i Remon, wszystkich miast dwadziecia

i dziewi , i wsi ich. A na polach , Estaol , i Sarea , i Asena,

i Zanoe, i Aengannim , i Thaphua, i Naim, i Jerimoth , i Adu-

Uam, Socho i Aseka, i Saraim, i Ahithaim, i Gedera i Gedero-

thaim : miast czternacie , i wsi ich. Sauad i Hadassa , i Magdal-

gad, Delean, i Masepha, i Jekthel, Lachis, i Baskath, i Eglon,

Chebbon, i Lehemam, i Cethlis, i Gideroth, iBethdagon, i Na-

ama, i Maceda, miast szesnacie, i wsi ich. Labaua, i Ether,

i Asan, Jephtha, i Esna, i Nesib , i Ceila, i Achzib, i Maresa
miast dziewi i wsi ich. Akkaron ze wsiami 1 wioskami swemi.

Od Akkarona a do morza wszystkie, które si chyl, ku Azotowi,

i wsi ich. Azot z miasteczkami, i ze wsiami swemi. Gaza

z miasteczkami i ze wsiami swemi, a do potoku Egiptu, i morze

wielkie granica jej. A na górze Samir, i Jether, i Sokoth

,

Danna , i Kariath Senna , to jest Dabir, Anab , i Istemo, i Anim
Gosen i Olon, i Gilo : miast jedenacie, i wsi ich. Arab, i Duma
i Esaan, i Jauum, i Bethtaphua, i Apheka, Athmatha, i Karia

tharbe, to jest Hebron, i Sior: miast dziewi i wsi ich. Maon
i Karmel , i Ziph , i Jotha , Jesrael , i Jukadam , i Zanoe , Akkain
Gubaa i Thamna: miast dziesi, i wsi ich. Halhul, i Beszur

i Gedor, i Mareth, i Bethanoth, i Eltekon : miast sze i wsi

ich. Kariathbaal, to jest Kariathiarium miasto lasów, i Arebba
dwie miecie i wsi ich. Na puszczy Betbaraba , Meddin i Sachaba
i Nebsan, i Miasto soli i Engaddy : sze miast i wsi ich. Lecz

Jebuzejczyka obywatela Jeruzalem nie mogli synowie Juda wy-
gadzi : i mieszka Jebuzejczyk z syny Juda z Jeruzalem a do

dnia dzisiejszego. II. Para. XI. 10. (I zbudowa Roboam) Adu-
ram, Lachis i Azeka. Sdz. I. 18. Wzi te Judas Gaz z gra-

Dziea W. Pola Tom VI. 24
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Barnea), Asor, Jethuam (Ithnan), Ziph, Thelera, Baloth (Bealoth),

Asor nowe (Hazor - Hadathaj, Karioth, Hesron t. j. Asor Amara,

Sama, Molada (póniej do Simeou), Asergadda (Hazor- Gadda),

Hassemon (Asemon), Bethplielet, Hasersual (póniej do Siraeon),

Bersabee (Berseba póniej do Siraeon), Baziothia, Baala, lim,

Esera (Asera, póniej do Siraeon). Etholad (Tholad, póniej do

Siraeon) , Kesil , Harraa (Horraa
,

póniej do Siraeon) , Siceleg

Zildg, póniej do Siraeon), Medeniena (Madmena) , Sensenna,

Lebaoth ( Beth - Lebaoth
,
póniej do Siraeon), Selim, Aen (Ain,

póniej do Siraeon), Remon (Rimmon, póniej do Siraeon), Estaol

(póniej do Dan). Sarea (Zorah, Zareah, póniej do Dan), Asena,

Zanoe, Aengaunim. Thuphua (Beth-Thapuah), Naira, Jerimoth

(Jarmuth), Adullam (Odollam), Socho, Aseka, Saraim (Saarim,

póniej do Siraeon), Ahithaim, Gedera, Gederothaim, Sanan (Zenan,

Zaenan), Hadassa, Magdalgad, Delean, Masepha (Mizpa, Mispha)

Jekthel , Lachis , Baskath , Eglon , Chebbon , Lehemara , Cethlis,

Gideroth (Gederotli), Bethdagon, Naama, Maceda (Makeda), Labana

(Libna), Ether (Jalhir, póniej do Siraeon), Asan (póniej do

Siraeon), Jephtha, Esna, Nesib, Ceila (Kegila). Achzib, Maresa,

Akkaron (Ekion, póniej do Dan), Azot (Azdod) Gaza, Jetber

(Jathir, Athar). Sokoth Danna, Kariath Senna (Kariatb-Sepher,

Debir, Dabir), Aiiab, Isterao (Estberao), Anim, Gosen, Olon (Holou),

Gilo, Arai), Duraa, Esaan, Janum, Betbthaphua, Apbeka, Athmata

Kariatbarbe (Hebron), Sior, Maon, Karmel, Ziph, Jotba (Juta),

Jesrael, Jukadani, Zanoe,' Akkain, Gabaa (Gibea), Tharana (Thirana),

Halhul, Beszur (Betzur) Gedor, Mareth, Bethanoth, Eltekon (El-

thece, Eltheke, póniej do Dan), Kariathbaal (Kariethiarim, Karia-

thiarium , Kiriath , Jearira, Baala) Arebba, Betharaba (póniej do

Benjamin), ileddin, Saehaba, Nebsan, Miasto soli (Ir Hamelach),

Engaddy (Eugeddi, Hazezon Thamar), Jebiis (Jeruzalem, póniej

do Benjamin) ; Aduram (Adoraira , Adora) ; Askalou : Bethsaraes

(Betb-Senies) ; Bezek; Gallini (wedug LXX Tlómaczyj. Bethle-

bera (Judy).

nicami jej , i Askalon i Akkaron , z ich granicami. — I. 3. 4,

I rzek Judas Simeonowi bratu swemu: Pójd ze mn% do dziau

mego, a walcz przeciw Chananejczykowi. e ja te pójd z tob.
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Pokolenie Simeon.

Otrzymao swe dziedzictwo w dzielnicy Jody, bo ziemie Jiidy

byy obszerne, wic ztd mieli dziedziczy synowie Symeonowi

midzy dziemi Judy. Tak spenia si przepowiednia Jakóba

w tym podziale Ziemi '®^). Tylko podug miast, które posiadao

pokolenie Simeon, mona si domyle jego granic, to jest, e
siedziao na wierzcliowinie Egipskiego potoku od pustyni i posia-

dao poudniow, cz gór Judy, nie przypierajc wszake ani

do Martwego, ani do ródziemnego morza.

j\Iiasta temu pokoleniu przypade byy to miasta pierwotnie

Judzie dane, jako to :
^^^) graniczna od pustyni Bersabee (czyli

Sabee, Hanna, Siceleg, Hasersual, Eltholad, Molada, Bethlebaoth,

Asem, Ain, Remmon, Athar (Ether), Asan; prócz tych przypady

jeszcze pokoleniu Simeon: Bala, Bethul (Chesil?), Bethmarcliabot,

Hasersua (Hasar-Susa), Hasarsusim, Sarochen, Ramath Negeb,

Talcha (podug LXX. Tóm.), Bethberai, Saarim, Etham, Thochen.

do dziau twego. I poszed z nim Simeon. — I wycign Judas

i da Pan Ciananejczyka i Pherezejczyka w rce ich : i pobili

w Bezek dziesi tysigcj"^ mgów.
'*^) I. Mojz. XLIX. 7. Roz,cz je w Jakóbie i rozprósz je

w Izraelu.

''^) Joz. XIX. I—9. 1 wyszed los wtóry synów Simeon wedug domów
ich : a byo dziedzictwo ich w porodku osiadoci synów Juda

:

Bersabee, i Sabee i Molada. I Hasersual, Bala i Asem. I Eltholad,

Bethul i Harma, i Siceleg i Bethmarchabot i Hasersua. I Beth-

lebaoth i Sarohen: miast trzynacie i wsi ich: Ain i Remmon
i Athar i Asan : miast cztery i wsi ich : Wszystkie wsi w okoo
tych miast a do Baalath, Beera Ramathy ku poudniowej stronie:

to jest dziedzictwo synów Symeon wedug rodzajów ich, w osia-

doci i sznurze synów Juda: i by wikszy. I dlatego synowie

Symeonowi wzili osiado w porodku dziedzictwa ich. I Para
IV. 28—33. A mieszkali w Bersabee, i Molada i Hasersual. I

w Bala, , w Asom, i w Tholad. I w Bathuel, i w Horma, i w Si-

celeg. I w Bethmarchaboth , i w Hasarsusim, i w Bethberai i

w Saarim. Te miasta ich a do króla Dawida. Wsi te ich :

Etam i Aen, Remmon, i Thochen, i Asan, miast pi. I wszystkie

wioski ich okoo tych miast, a do Bard. —
24*
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Pokolenie Benjamin.

Otrzymao przy drugim podziale dzielnic pomidzy pokoleniami

Juda i Efraim. Na pónoc oznacza jej granic linja pocignita

od doliny Jordanu na pónocy od Jerycio dalej w gór do Betel,

a ztijd do Bethoron: na zachodzie spuszcza si wprost ku pou-

dniowi na Kiriathiarim , i przypiera do granicy pónocnej Judy,

przeciodzc znacznie na zachodzie od Jeruzolimy. Wschodni w kocu
granic tego pokolenia oznacza ujcie rzeki Jordanu i pónocno-

zachodnie wybrzee Martwego morza ''**").

Miasta do tego pokolenia nalece byy nastpujce ^®^):

Jerycho, Bethhagla, Betharaba, Samaraim, Bethel (Beth-Awen,

'*^) Joz. XVIII. 12—20. A bya granica icli (synów Benjaminowych)

ku pónocy od Jordanu: idc wedle boku Jerycha póoocaej strony,

a ztamtd ku zachodu na góry wstpujc, i przychodzc do

puszczy Betbawen. — A przechodzc wedle Luzy na poudnie,

to jest Bethel: i zstpuje do Atarothaddar na gorg, która jest na

poudnie Betboron Niszego. — A cliyli sig krc ku morzu na

poudnie góry, która patrzy lvu Betldioron przeciw wiatru pou-

dniowemu: koczyny jego s Kariathbaal, które zowi i Karia-

thiarim, miasto synów Juda, ta jest strona ku morzu na zachód.

— A od poudnia, od strony Kariathiarim wychodzi granica ku

morzu, a przychodzi a do róda wód Nephtoa. I zstgpuje na

cz'^ górj'^, która patrzy na doli ag synów Ennom: a jest przeciw

pónocnej strome, na ostatniej czgci doliny Raphaim. I schodzi

w Geennom (to jest w Dolin Ennom) wedug boku Jebuzejczyka

na poudnie: i przychodzi do róda Rogel, przechodzc ku pó-

nocy 1 wychodzc do Euseraes, to jest, do róda sonecznego:

A przechodzi a do kopców, litóre s przeciwko wstpowaniu

Adomniim: i schodzi do Abenboeu, to jest, kamienia Boena syna

Ruben: i przechodzi z boku pónocy na pola: i zstgpuje na ró-

wnin, i mija ku pónocy Bethhagla: i s koczyny jego ku jzy-

kowi morza najsoszego od pónocy na kocu Jordana na pou-

dniow stron, który jest granic jego od wschodu — ta jest

osiado synów Benjaminowych wedug granic jego w okoo,

i wedug domów ich. —
*") Joz. XVIII. 29—23. A l)yy miasta jego, Jerycho i Bethhagla,

i dolina Kassis, Betharaba i Samaraim i Bethel, i Awim i Aphara

i Ophera, wie Emona i Ophuii i Gabee, miast dwanacie, i wsi

icb.. Gabaon i Rama i Beroth , i Mesphe, i Kaphara, i Amosa,



z I i; M I s V,- I T E J. 070

Luz), Awim, Aphara, Ophera (Ophra), Emona, Oplini (Goplina?),

Gabbee (Gba, Gaba), Gabaon (Gibeon), Rama, Beroth (Beeroth),

Mesphe, Kaphara, Amosa, Recem, Jarephel, Tarela, Sela (ela).

Eleph, Jebus t. j. Jeruzalem Gabaath (Gibeath Saul, Gibeatb Ben-

jamin, Gibeatb), Kariath : Hai (Benjamita), (Ai, osiedli tame po

niewoli) Almou, Auathoth, Lod, Ono, Asor.

Pokolenie D an.

Otrzymao dzielnic na w3-brzeacb ródziemnego morza, i to

morze stanowio granic od zachodu; od wschodu graniczj'o

z pokoleniem Benjamin, na poudniu z Juda, a od pónocy oznacza

granic inja pocignita od portu Joppe nad morzem, przypiera-

jca poniej Bethhoron do granicy pokolenia Benjamin. Dzielnica

Dan leaa ju w równininie pomorskiej i miasta Estaol, Sarea,

Akkaron (Ekron), które pierwotnie Judzie przypady, przeszy

nastpnie do pokolenia Dau.

Miasta tego pokolenia byy *^^j: Sara (Zorah, Zarea), Estaol,

Hirsemes, Selebiu (Saelabin), Aialon. Jetheba, Elon, Themna,

Akron, Elthea, Gebbethon, Baaath, Jud, Bane-Barach (Bne-

Barak), Gethremraon (Gath Rimmou), Meiarkon, Arekon, Lesem

(Lais, Dan).

Pokolenie Efraim.

Otrzymao dzielnic na pónocy pokolenia Dau i Benjamin przez

wszystlc szeroko ziemi od doliny Jordanu, która bya jego granic

na wschodzie do ródziemnego morza, z którem graniczj^lo na

i Eecem, Jarephel i Tarela, i Sela, Eleph i Jebus, to jest Jeru-

zalem, Gabaat i Kariath, miast czternacie, i wsi ich. Ta jest

osiadlo synów Benjarainowych wedug domów ich. — I Parni.

VIII. 12. Eiphaal (Benjamita) zbudowa Ono i Lod.

'*') Joz. XIX. 41—47. A bya granica osiadoci jego Sara i Estaol

i Hirsemes, to jest miasto soneczne, Selebin i Ajalon, i Jt!thela,

Elou i Themna i Ahron, Elthece, Gebbethon i Balaath , i Jud

iBane, i Barach (Bne-Barak), i Gethremmon, iMeiarkon, i Are

kon, z granic, która ku Joppen patrzy, i tym kocem si za-

myka. I wyszli synowie Danowi, i walczyli przeciw Lesem, i
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zachodzie '^"), na i)rzestrzeni od Joppe a do ujcia potoku Kana.

Od pónoc}" w kocu odgraniczaa dzielnic Efraim linja poci-

gnita od ujcia potoku Kana do morza ródziemnego na Aser

do Sartan ^\ dolinie Jordanu '^'j.

Bya to jedna z \Yikszych dzielnic : wród niej znajdoway

si góry paszniste, od pokolenia „górami Efraim" zwane. Tu

leaa dolina patryarchów Sichem i góra Garyzim, gdzie póniej

wzniesiono wityni Samarytask. Pomorze tej dzielnicy byo

yzne.

JMiasta do niej nalece byy nastpujce '"): Najprzód Lewi-

ckie : Sichem, Gazer, Cibzaim (Kibzaim), Beth - Horon, dalej Taphua

(Tapuali), Thamnath Sarae (Thimnath Heres, Thimnath Serach),

Thanath-Selo (Tbaenath-Silo), Thapsa (Tbiphsah), Ramatha (Rama,

Ramathaim Sophim) , Naaratha , Sareda , Bethel (Beth - Awen)

,

Baalhasor.

Pooiod ntóru pokolenia Manasse na zachodzie Jordanu.

Otrzymaa dzielnic na pónoc od pokolenia Ephraim, z któ-

rem na poudniu gi'anicz3o ; na wschodzie nie dochodziy jego

dzierawy do Jordanu, lecz jak tu, tak te na pónocy graniczyo

wzili je, i porazili je paszczk, miecza, i posiedli i mieszkali

w nim, nazywajc imi jego Lesem Dan , od imienia Dan ojca

swego.

^^°) Joz. XXI. 1—5. Pad te los synów Józefowych od Jordanu ku

Jerychu i wodom jego od wschodu soca: pustynia która idzie

od Jerycha do góry Behtel : A wychodzi od Bethel do Luzy : i

idzie przez granic Archi Atharoth. I schodzi ku zachodowi

wedle granice .Jephlet, a do granic Bethoron J^iszego i Gazera

i kocz, si krainy jego morzem wielkiem.

^5') Joz. XVI. 5—8. I staa sig granica synów Ephraim wedug ro-

dzajów ich: i osiado ich ku wschodu soca Ataroth Addar,

a do Bethoorona Wyszego. I wychodz granice a do morza:

Machmothath lepak patrzy ku pónocy, i okra granice ku wschodu

soca do Thanath Selu .- i przechodzi od wschodu do Janoe.

A idzie od Janoe do Atharoth i Naaratha: i przychodzi do Jerycha:

i wychodzi do Jordanu. Z Taphua zasig przechodzi ku morzu

na doling trzcisk, i s% wj^jcia jej do morza najsoszego. Ta
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z pokoleniem Izacbar, na zachodzie w kocu graniczyo z morzem

ródziemnem na przestrzeni od ujcia potoku Kana a po za przy-

ldek Karmelu, jak potok Cison do morza wpada ^^^).

Cz pónocna górzystego pasma Karmelu leaa w tej dzielnicy.

Miasta, które jej wydzielone byy w dzielnicach Aser i Izachar,

s.: Bethsan, Dor, Endor, i Mageddo (Megiddo), — tych jednak

nie zdobyo sobie pokolenie; — reszta miast w samej ju dziel-

nicy Manasse bj-y ^^^)
: Jeblaam, Thenak, Nophet Arier, Balaam

(Bileam), Efra (Ofra), Adadremmon (Hadad Rimmon).

Pokolenie Issachar.

Otrzymao dzielnic na obszarze rzeki Cison w nizinach pod

Karmelem, na poudniu i zachodzie graniczyo z pokoleniem Ma-

jest osiadlo pokolenia synów Ephraim , wedug domów ich. —
III. Król. XI. 26. Jeroboam te syn Xabath Ephratejczyk z Sa-

reda. —II Król. XIII. 23. I stao si po dwu lat, e strzeono owce

Absalomowe w Baalhasor, które jest podle Ephraim.

"'-) Joz. XVII. 7—10. A granica Manasse bya od Aserdo do Mach-

methath , który patrzy ku Sichem ; a wychodzi po prawej stronie

pode obywatelów róda Taphue. W dziale bowiem Manasse

przypada bya ziemia Taphue, l?tóre jest podle granic Manasse

synom Ephraim. — A granica doliny trzcinnej idzie ku poudniu

potoku miast Ephraim , które s w porodku miast Manasse

:

granica Manasse od pónocy potoka, a koniec jej cignie do

morza: tak i osiado Ephraim jest od poudnia, a od pónocy

Manasse, a oboje zamyka morze, i schodz si z sob w poko-

leniu Aser od pónocy, a w pokoleniu Issachar od wschodu.

'^') Joz. XVII. 11. I byo dziedzictwo Manasse w Issachar i w Aser,

Bethsan i wsi jego, i Jeblaam z wsiami jego, i obywatele Dor

z miasteczkami swemi . obywatele te Endor ze wsiami swymi

take obywatele Thenak ze wsiami swymi, i obywatele Mageddo

z wsiami swymi, trzecia cz miasta Hopheth. — S^dz. 11. 12.

14. 15. I przjszed Anio Paski i siedzia pod dbem, który by
w Ephra, i nalea do Joasa , ojca domu Ezri. A gdy Gedeon

syn jego móci i czyci zboe w prasie, aby uciek przed Ma-

dyanily, ukaza mu si Anio Paski. — Który (Gedeon) odpo-

windajc rzek: Prosz mój Panie, w czem wybawi Izraela, oto

dom mój najpodlejszy jest w Manasse, a ja najmniejszy w domu
ojca mego.
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nasse, na wschodzie z dolin Jordanu ^^*), a od pónocy odgranicza

t dzielnic linja pocignita od Karmelu w poprzek dolnego Cison

przeciiodzca na pónocy od góry Tabor, a przypierajca do Jor-

danu naprzeciw prawie ujcia rzeki Jarmuk.

Miasta, które temu pokoleniu wydzielone zostay, byy nast-

pujce '^^)
: Izrael, Kasaloth (Chessuloth), Sunem, Hapharaim,

Seon (Sion), Anaharath, Rabbotb, Cesion (Kision), Abes, Rameth,

Engaunim , Enhadda , Bethpheses , Dabereth (Dabrath), Aphek,

Jaramoth (Jarmuth).

F okolenie Zahulon.

Otrzymao dzielnic na pónocy od pokolenia Issachar, na

zachodzie i pónocy odgi-anicza j linja pocignita ukiem od

Karmela na Zabulou ku Kamie i pónocnym wybrzeom jeziora

Genezareth, jak Kapeniaum ley : od wschodu graniczyo naprzód

z tern jeziorem, z dolin Jordanu na przestrzeni jednej mili, a od

poudnia w kocu z pokoleniem Issachar i podnóem góry Tabor '^®),

Miasta pokoleniu temu wj^dzielone byy nastpujce ^^~) '•

Jeknam (Jachanan), Kartha , Damna , Naalol , Remmono, Thabor,

Kateth, Semeron, Jerala, Bethlehem, Gethhepher (Gath Hepher),

Thakasyn.

^^^) Joz. XIX. 22. A przychodzi granica jego a do Thabor i Sehesim

i Bethsames : a bd. koczj-ny ich Jordan : miast szesnacie i

wsi ich.

'95) Joz. XIX. 18— 21. A byo dziedzictwo jego Izrael i Kasalot i

Sunem, i Hapharaim i Seon i Anaharath. I Rabboth i Cesion,

Abes i Rameth i Engannim i Enhadda i Betpheses.

'9") Joz. XIX. 10—14. A bya granica dziedzictwa ich a do Sarid.

I wstpuje od morza i Merale, a przychodzi do Debbaseth , a
do potoka , który jest przeciw Jekouam. I wraca si od Sareda

ku wschodowi do granic Ceseleththabor: i wychodzi do Dabereth,

i wstpuje ku Japhie. A ztamtd przechodzi a do wschodniej

strony Gethpepher i Thakasyn , i wychodzi do Remmon i Amthar

i Noa. I kry ku pónocy Hanathon, a wyjcia jego s. Dolina

Jephtahel.

^") Joz. XIX. 15. I Kateth i Naalol i Semeron i Jaraa i Bethlehem

miast dwanacie i wsi ich. — XXI. 34, 35. Synom lepak Merary
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PoJcolenie Nephtali.

Otrzymao dzielnic na wierzchowinie Jordanu tak, e na

rodek tej dzielnicy przypadao prawie jezioro Merom. Na pónoc

przypierao o góry Hermon (Antilibann), na wschód graniczyo

z dzielnic Judy nad Jordanem, na poudniu z dzielnic pokolenia

Zabulou i pónocnem wybrzeem jeziora Genezaret na zachód

z dzielnic pokolenia Aser '^^).

Miasta, które mu przypady, bjy '^^)
: Assedim, Ser, Emath

(Hamath), Rekkath, Cenereth (Kinnereth), Edema, Arama, Asor

(Hazor), Cedes (Kedes), Edrai, Enhazor, Jeron, Magdalel, Horem,

Bethanath, Bethsames; Ahion (lion), Dan Abel Beth Maacha

(Abelmaim).

Pokolenie Aser.

W kocu otrzymao dzielnic rozcigajc si wskim pasem

wzdu pomorza Feników. Na pónocy przj^pierao do doliny rzeki

Leontes, na zachodzie graniczyo z pomorzem Fenicjan w caej

dugoci od Karmelu a do Tyru, a nawet w równej wysokoci

Lewitom niszego stanu, wedug domów ich dano jest od poko-

lenia Zabulon, Jeknam, Kartha i Barana i Naalol, miast cztery

z ich przedmieciami. — I. Para. VI. 77. A ostatkowi synom

Merari: z pokolenia Zabulon, Remmouo i przedmiecia jego, i

Thabor z przedmieciami jego,

^38) Joz. XIX. 33. 34. I pocza si granica od Helepha, i Elon, i

Saananim , i Adami, która jest w Neceb, i Jebnael a do Lekum:

a koce ich a do Jordanu: I wraca si granica ku zacliodowi

do Azanothabor, a ztamtd wychodzi do Hukuki, i przechodzi

do Zabulon ku poudniu, i do Aser ku zachodu, a do Juda do

Jordanu ku wschodowi soca.
'35) Joz. XIX. 35— 38. ^Miasta bardzo obronne , Assedim, Ser i Emath,

i Rekkath i Cenereth, i Edema, i Arama , Asor, i Cedes, i Edrai,

Enhasor, i Jeron i Magdalel, Horem i Bethanath, i Bethsames

miast dziewitnacie i wsi ich. — II. Para. XVI. 4. Czego si

wywiedziawszy Benadad, posa hetmany wojsk swoich do miast

Izraelskich : którzy zburzyli Ahion i Dan i Abelmaim , i wszystkie

miasta Nephtalim murowane.
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jak miasto Sydon ley, nie przypierajc jednak nigdy do morza,

bo nie zdobyo sobie wydzielonych miast Accho, Tyru i Sydonu -"*').

Na wschodzie prz3-pieraa granica do pokolenia Nephtali. na pou-

dnie od Karmelu do Ramy do dzielnicy pokolenia Zabulou -"').

Miasta Aser byy -»-): Halkuth (Halkath), Achasib (Achsib),

Accho (Akko), Axaph, Ahalab, Helba, Aphek, Rohob, Abdon,

Mesaal (Misael), Amma, Hukok.

Pokolenie. Lew i.

Xie otrzj'may osobnej dzielnicy w ziemi "*^^j, lecz 48 miast,

które mu wyznaczone zostay we wszystkich 12 dzielnicach, byy

dziedzictwem jego -°^).

^""j Sdz. I. 31. Aser te nie wygadzi obywatelów Accho i Sidonu,

Ahalab, i Achasib, i Helba i Aphek i Rohob. I mieszka w po-

rodku Chananejczyka obywatela onej ziemie, ani go zabi.

2<") Joz. XIX. 25—J9. A bya granica ich Helkath, i Chali i Beten

i Axaph , i Ehnelech , i Amaad, i Messal : i przychodzi a do

Karmela morza, i Sihor i Lal>a:iath: i wraca sig ku wschodowi

Bethdagon : a przychodzi a do Zabulon i Doliny Jephthael ku

yjólnocy do Bethemek i Nehiel. I wychodzi po lewej stronie

Kabul, i Abran i Rohob, i Hamon, i Kana, a do Sidonu Wiel-

kiego. I wraca si do Horma a do miasta bardzo olironnego

Tyru, i a do Hoa : a koce jej lid do morza z sznura Aohzyba.

-''^) Joz. XIX. 30. I Amma, i Ahpek, i Rohob: miast dwadziecia

i dwie i wsi ich. — I Para. VII. 75. A od pokolenia Aser: Masal

z Ijrzedmieciami jego . i Abdon take. Hukak te z przedmie-

ciami jego, i Rohob z przedmieciami jego. — Joz. XXI. 30. 31.

"'*) Joz. Xlii. 32. A pokoleniu Lewi nie da osiadoci, bo Pan Bóg

Izraelów sam jest osiadloci icli jako mu powiedzia.

•"'^) Joz. XXI. 8—39. I dali synowie Izraelowi Lewitom miasta i przed-

miecia ich, jako Pan przykaza przez rk Mojesza, kademu
losem oddzielajc. — Az pokoeuia synów Juda i Symeon da
Jozue miasta : których te s% imiona. Synom Aaronowym wedle

familji Kaath Lewitckiego rodu (bo im pierwszy los wyszod)

Kariatharbe ojca Enak, które zowi, Hebron, na góize Juda

i przedmiecia jego w okoo. Ale pola i wsi jego da by Kale-

bowi synowi Jephone w osiadlo. Da tedy synum Aarona ka-

pana Hebron, miasto ucieczki, i ])rzedmiecia jego: i Lobu
z przedmieciami swemi: I .Jether. i Estemo, i Holon, i Dabir
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Miasta te byy nastpujce: z pokolenia Juily i Symeon:
Hebron, Lobna, Jether, Estemo, Holon, Dabir, Ain, Jta Bethsa-

mes; z pokolenia Benjamin: Gabaou, Gabae, Anathot, Almon;

z pokolenia Efraim: Gazer, Sichem, Cibsaim, Bethoron ; z poko-

lenia D a n : Eltheko, Gabathon, Aialon, Getbreramon ; z pokolenia

Manasse: Thanacb, Adadreramon, Gaulon, Bosra; z pokolenia

Issacbar: Cesion, Dabereth, Jarauioth , Enganim; z pokolenia

A ser: Masal, Abdon, Helkath, Rohob; z pokolenia Nephtali:

Cedes , Hamniotb Dor, Kartha; z pokolenia Zabulon: Jeknam,

i Aiu . i Jta, i Betlisames, z ich przedmieciami: miast dziewi
od pokolenia jako si powiedziao, dwoj. A od pokolenia synów

Benjamin, Galjaon, Gabae, i Anathoth i Almon z przedmieciami

swemi : miasta cztery. Wszystkich spoem miast synów Aarona

kapana, trzynacie z przedmieciami swemi. A innym wedle

domów synów Kaath rodu Lewitckiego dana jest ta osiado.

Z pokolenia Ephraim miasta ucieczki Sichem ". przedmieciami

swemi na górze Ephraim, i Gazer, i Cibsaim, i Bethoron, z przed-

mieciami miast cztery. Od pokolenia te Dan, Eltheke i Gaba-

thon, i Aialon i Gethremmon, z przedmieciami ich, miast cztery.

A od poowice pokolenia Manasse Thanach i G-thremraon z przed-

mieciami swemi dwie miecie. Wszystkie dziesi miast i przed

miecia ich dane s, synom Kaath niszego stanu. Synom te
Gerson rodu Lewitckiego da od poowice pokolenia Manasse,

miasta ucieczki Gaulon w Bazan, i Bosr z przedmieciami ich

dwie miecie. A od pokolenia Issachar Cesion i Dabereth , i Ja-

ramoth, i Enganim, z przedmieciami ich, cztery miasta. A
z pokolenia Aser, Masal i Abdon, i Helkath i Rohob, z przed-

mieciami ich , miasta cztery. Z pokolenia te Nephtali miasta

ucieczki Cedes w Galilei, i Hammmoth Dor, i Karthan, z przed-

mieciami ich, trzy miasta. Wszystkich miast domów Gerson,

trzynacie z przedmieciami swemi synom lepak Meiary Lewitom

niszego stanu, wedug domów ich dano jest od pokolenia Zabulon

Jeknam, i Kartha, i Danina, i Naalol, miast cztery z ich z przed-

mieciami. A z pokolenia Ruben za Jordanem przeciwko Jerychu,

miasta ucieczki, Bosor w pustyni, Misor i Jaser, i Jethson i

Mephaat, miasta cztery z przedmieciami swemi. A od pokolenia

Gad miasta ucieczki, Ramoth w Galaad, i Manaim, i Hesebon

i Jazer, miast cztery z ich przedmieciami. Wszystkich miast

synów Merary wedug domów i rodów ich dwanacie. A tak

wszystkich miast Lewitckich w porodku osiadoci synów Izrae-

lowych byo czterdzieci i om. I Para. VI. 57—81.
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Kartha, Damna, Naalol; z pokolenia Ru ben: Bozor, Jassa, Ka-

deraotli, Mephath; w kocu z pokolenia Gad: Ramoth, Mnaim,

Hesebon i Grazer.

Rozróni tu jednak wypada pokolenie Lewi,
z którego wychodzili kapani i arcykapani dla caego narodu, od

samego kapastwa.
Pokolenie posiadao 48 miast, kapanie pobierali

dziesiciny, ofiary i daniny, a oprócz nich byy im
jeszcze wyznaczone pastwiska dla byda.
A po czasy Mojesza i Aarona by kady pierworodny kapa-

nem i rodzi si do stanu duchownego ""^)
: od nich przeszo

kapastwo wycznie do pokolenia Lewi, do rodziny Aarona, a

arcykapastwo byo rodow godnoci pierworodnych jej synów.

Powiceni, którym wolno byo wstpowa do przybytku, nazwali

si „Koch en", „Ko eh a nim."

Ten podzia Ziemi witej pomidzy 12 pokole mia by
niezmienny, aby nie przechodzio dziedzictwo od jednego pokolenia

do drugiego, „aby si nie mieszaa osiado synów Izraelowych

z pokolenia w pokolenie." Synowie tedy i córy dziedziczce miay

bra mów i ony z pokolenia ojców swych, „aby dziedzictwo

zostawao w domiech, aeby si nie mieszay poliolenia, ale tak

zostay jak od Pana s oddzielone." '^"^)

W ten sposób byo zapewnione posiadanie dzielnicy kademu
pokoleniu, a wasno kadej rodziny wracaa w miociwem czyli

jubileuszowem lecie do niej : tak tedy nie mogo wyj ani poko-

lenie, ani nawet adna rodzina z wasnoci na dugo.

-"'') III. Moj. XII. 12. 13. .Jam wzi" Lewity od synów Izraelowych

miasto wszelkiego pierworodnego otwarzajcego ywot midzy
syny Izrnelowyrai, i bd, Lewitowie moi. Bo mój jest kady
pierworodny: odkd jakom pobi pierworodne w ziemi Egipskiej,

powiciem sobie cokolwiek si pierwszego rodzi w Izraelu od

czowieka a do bydlcia . moi s : Ja Pan.

^"•^j IV. Moj XXXVII. 7-80.
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1

ZAKOCZENIE.

Takie byy tedy pokolenia i rody zamieszkujce od ^yieków

Ziemi wit. Takie byo ich pochodzenie , te w kocu byy
siedliska i podania rodzinne, które w przecigu wie-

ków kierujc dziejami i wyprowadzajc rodowe
gromady ze stanu natury, utworzyy róne trzy

narody, wyday trzech z akonodawców, i najwysz
ide ludzkoci.

F e n i c j a n i e.

Jako naród historyczny w dziejach wiata wystpili naprzód
Fenicjanie i z Chananejskich rodów odegrali oni jedni wielk

historyczn rol , tak w rodzimych swych miastach Tyr i Sydon,

jako te w osadach sw'oich, które rozrzucili po wybrzeach ród-

ziemnego morza.

Posiadajc kraj oparty o góry Libanu, pod umiarkowanem

i agodnera niebem, ziemi pomorsk, yzn, miasta nad brzegiem,

dogodne ostoje, iH"zystanie gbokie i w^olny oddech na morze,

stali si Fenicjanie eglarzami ówczesnego wiata i porednikami

pomidzy odwieczn cywilizacy pierwotnej Azyi , a nowo do ycia

budzc si ludzkoci na wybrzeach ródziemnego morza.

Niezawiso dawao Fenicjanom morze, nie wielka ich posia-

do w ziemi, wysilenie si na przemys, i skupienie narodowe

w miastach nadmorskich.

Ztd z dzielnego urzdzenia instytucyi miejskich wzrosa ich

potga, ztd zgromadzili skarby, skupili korzyci, roznieli prze-

mys, wynalazki i zbytki po wiecie: misya ich bya wiatowa,

i z ich to plemienia wysz>ed ostatecznie najwikszy m pogaski

staroytnego wiata — Kanibal.

Jeeli ju w zjawiskach natury widzimy w Ziemi witej,

jako pograniczu trzech czci wiata, kad z nich reprezentowan
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pewn czci tej ziemi i rodem na niej osiadym: mouaby powie-

dzie, e Fenicja i Fenicjanie reprez ;ntuj w niej

Europejsk natur i li i s t o r y . — Kraj cedrów i jedwabnie

Libanu
,

purpury, róy, lilji i kruszców, kraj wonnych olei , wina

i sadów, kraj piknych ksztatów, agodnego nieba, ywych wód,

jdrnego oddechu od gór , a wolnego oddechu na morze , kraj

przystpny i zajty jeszcze panowaniem wiatrów zachodnich , daj-

cych deszcz i ycie, jest w istocie na ostatecznym kracu Azyi

zachodniej ju zapowiedni europejskiej natury. Równie jak e-

glug morsk, przemys, handel, myl w kocu ycia na morzu

i zamorskich posiadoci wzia Europa po Fenicjanach pucizn.

Izraelici.

Inn bya misya w Ziemi witej wybranego ludu, bo on mia

dawa wiadectwo nie ziemi , ale Bogu , nie temu mia wiadczy,

czem czowiei jako poganin przez siebie i o sobie by moe, ale

czem Bóg jest. Ztd jest te Izrael przez Mojesza z domu

niewoli wywiedziony i postawiony ród Pogan w Ziemi obiecanej,

niby ywym pomnikiem wiary w jedynego Boga, ywym pomnikiem

objawionej prawdy i jedynym przykadem bezporednich rzdów

Opatrznoci Boskiej w dziejach wiata.

Cay typ azyatyckiej natury reprezentuje w Ziemi w. dolina

Jordanu wraz z trzema jeziorami, które przypominaj odosobnienie

i zamknicie si rodkowej Azyi , nie majcej za biegiem rzek

stycznoci z morzami wiata.

Jak dolina Jordanu jest odosobnion i zamknit w sobie, tak

by Izrael wycznie powicony Bogu, jak dolina Jordanu nie

czy si z morzami wiata, tak si niemia Izrael czy z synami

ziemi — jak obszar Jordanu ostpiy- pustynie, tak oblega wiat

pogaski wierzcych w jedynego Boga, jak bystro tej rzeki roz-

wesela miasto Boe, ale w kocu w Martwem morzu ginie, w grobie

dawnych miast Sodomy i Gomory, w którym nic nie ma ywego,

tak by przez wieki Izrael ywym zdrojem Objawienia Boego,

a si w nim dopenio dzieo odkupienia rodu ludzkiego, lecz

zgin i rozprószy si, gdy Bóg zerwa przymierze ze Starym

Zakonem

!
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Ostatecznoci strefy odbijaj si take wiernie w namitno-

ciach i Av charakterze wybranego ludu, skwar i susza, hib gwa-

towne burze i wezbrania wód, dwie tylko pory roku, bez przejcia

wiosny i jesieni.

Pierwotna religijna zagorzao Azyi, wyobrania plemienna

jak niebo, szatan krwi potny jak burza, wiara jak ródo pustyni,

jak rosa niebieska yjca tylko sowem j)roroków, cie palmy

rzadki jak bogosawiestwo Boe, wiatr spieky i morowy jako

gniew Boy — wszystko tu wiadczy o nicoci spraw ziemskich,

a o wielkoci Boga.

ródem ycia ródo, ródem istnienia Bóg, jedyn}', wielki,

potny, surowy sdzia wybranego ludu, któremu da ziemi ród

pogan i wyniós go nad inne, aby go czci i zna e jest

!

Z takiego to narodu wyszed Mojesz, najwikszy m w dzie-

jach wiata, z takiego to narodu wyszed szereg proroków zapo-

wiadajcych przyjcie Mesjasza.

A r a h o iv i e.

Potomkowie w kocu Jektana i Ismaela, gdy si w naród zroli

i poczuli jako mieszkacy pówyspu, s trzecim wielkim narodem,

który pod nazwiskiem Arabów wystpi na widowni dziejów.

Ju \s opisie geograficznym Ziemi witej widzielimy to, e
typ afrykaskiej natury przewaa na pówyspie Arabskim : naj-

mocniej wyraa si ten typ skwarnemi pustyniami pówyspu, a te

wanie byy ojczyzn Arabów.

AraboAvie s tedy synami puszczy, a z natury ich kraju i

z poda religijnych pierwotnych, sigajcych Abrahamowych cza-

sów, wyszed Mahomet i Islamizm Azyi.

ycie Arabów dzielio si pomidzy gwarnym bazarem, a duma-

niem na pustyni — pomidzy koczowiskiem na rozlegych paszach,

gdzie yciem trzeba byo broni wasnoci a przepraw przez pusty-

ni karawan, gdzie idzie prawie zawsze gra z natur o ycie. —
Ztd staa si Arabja ojczyzn kupców i poetów, mdrców samotnych

i rycerzy dzielnych, hord koczowniczych i karawan roznoszcych

cywilizacy trzech czci wiata, tylko za wskazówk gwiazd, bo

rzek nie ma w Arabji , a lubo jest pólwyspem , s brzegi jej od

morza pytkie i nieprzystpne.
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Arabowie tedy jako naród pustyni rozszerzyli tylko na ldzie swe

panowanie, gdy staroytn wiar w jedynego Boga zastosowa Maho-

met do obyczajów Wschodu i zwyczajów ludu yjcego wród pusty.

Ze starego Zakonu wzi Islamizm tylko wyczno, zagorza-o religijn i fanatyzm ; — gdy si jednak Izrael mia do reszty

narodów tj^lko odpornie, lub niekiedy nawet tylko biernie, rozpo-

czli Arabowie Islamizmera zwizani wojn zaczepn z reszt wiata.

To tumaczy tak nage i szerokie rozpostarcie si Arabów

w chwili ich panowania; na korzy wszake ludzkoci obraca

si to tylko, co z cywilizacji staroytnego wiata byli wzili spu-

cizn. Rycerski za ich charakter wpyn wówczas dopiero

na redniowieczn Europ
,

gdy cz Arabów bya ju osiada

w Europie, a tern samem gdy przestali by synami puszczy.

Ze starym zakonem zerwa Bóg przymierze, wyznanie Isla-

mizmu nie oywiaa nigdy prawda Objawienia, a jak ycie pustyni

jest bez rezultatu, tak rozcieka si ta wiara piaskiem pustyni —
jak syn pustyni czeka znowu po dziennym skwarze ochody, i

w czczoci serca pyta gwiazd o drog ywota, tak szuka dusza

prawdy objawionej, gdy fanatyzm stygnie, a zwtpienie wytrca

miecz z rki zdobywcy.

W trzech tedy rónych kierunkach wypyny z tego po-

granicza trzech czci wiata dzieje Fenicjan, Izraelitów i

Arabów ; w trzech rónych kierunkach wyszy z Ziemi w.
zadatki ycia, które jak wielkie nasiona na wiat rzucia, ale

których nie zdoaa rozwin na wasnym gruncie.

To wic, co dzi po upywie wieków najmocniej popiera

prawd objawion, s to wanie powszednie dzieje wiata,

w które nikt nie wtpi.

wiatowa wielko Fenicjan znalaza zaledwo czyteln kartk

w historyi; po caym wiecie rozproszeni ydzi otrtwieli i steli

w Mozaismie; fanatyzm Islamizmu ostyg i spoecze;istwa, które

zawiza, poczynaj i w rozkad, a jedne tylko Chrzecijastwo,

które jest zakonem mioci, wiary i nadziei, bije wieczystem

ródem ycia, i szerzy si jak wiato niebieskie na globie!

t ^ <^ r—•-
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Tab 1.

iem spawu i

3glugi jest:
U w

.0, elazo, ga- 1 Ujcie samycli brzegów Wisy nastrcza bardzo wielkie

oce suszone, trudnoci : raz dla pytkiego i ruchomego pokadu, którym
;e wgierskie, pynie, to znowu dla wysokich powodzi i wielkich gbi,
lium, miód które pod ostrym brzegiem le. Górskie jej dojjywy, bijce
mineralne, ku niej na zastrza, odjeraj jej koryto ku lewemu brzegowi,

,,vnie artyku- Jale osabe w spadkach wody na ujciu, nie zdoaj zupenie
ndlu wgier- odeprze wart gówny ku przeciwnej stronie, w tej tedy usil-

• od nas idzie noci niedokonanej, naleaoby dopomódz pi'a\\'j'm dojjywom
ótno, zboe i Wisy. Do tego podaje rk pomylna okoliczno, e lewy

brzeg Wisy jest wjniiesiony i ma jjokad stay, twardy, geolo-

gicznie zupenie róny od prawego, na])rzestrzeni od Krakowa
ja do Sandomierza. Do]jóty nie ustali si koryto Wisy, dopóki

• ulem spawul^i^i*^ '^S*^^^® przyparta do tego twardego brzegu tamami na za

':)clie drzewa.! i''^^''-^^ bitemi od prnwego brzegu, na tej caej przestrzeni. Lewy|

ulem etrlufi'''-'^'^'^^
Ijrouiby wówczas sam siebie wysokoci swoj, pod||

'

i naczynia'^™ leaaby gbia: prawego broniyby tainy, te jednaki

|

skie które! 1^'^^^^^y^^^ przenosi wysokoci swoj jak na uawach naj-

lic id.

tuem spawu
zewo na bu-

opa okrge
Gównie za

inysz, pótno,
wyroby garn-

I

i wiktuay
dne.

wyszj- stan wód wezbranych, co nie jest atwo, gdy si Wisaj
nie raz w czasie powodzi 12— 16 stóp wznosi nad zwykyj
stan wody. Po powodzi z 1813 roku podniosy si boniaj
pi'zez namu, który po powodzi pozosta, miejscami na po-|

rzeczach Dunajca i Wisy na 4—5 stóp. Wiatr zczy sigj

na poprzek z Sanem poniej Przemyla, to samo iWisok|
poniej Rzeszowa rozla si szeroko na dolin Sanu. Takiej
wezbrania daj najdokadniejsze wyobraenie rzek i wodnych
stosunków kraju. . li

Doda tu jes?:cze musz sów kilka o wodach gocinnych.||
Najwyszy stan wód na Wile przypada na przejciu z zimy

;

do wiosny, a powodzie letnie przypadaj w czasie panowania ,

wiatrów zachodnich w miesicach letnich. Kiedy o wito-

1

Jance i Jakubówce mówi, w tym czasie nie trzeba braji

tego cile. Uyem tu popularnej nazwy, abym móg by||
atwiej zrozumianym, wszake tak na Wile, jako te najj

Dniestrze, Prucie i Serecie nie przypadaj dzi ju tak re-||

gularnie owe tradycyjne gocinne wody Swito-Jaskie i Ja-jj

Ikubówki, lecz zwykle przypadaj albo prdzej, albo znaczniej

póniej, bo dopiero pod koniec Sierijnia. Przyczyny tegoj

'szuka potrzeba w tem , e kraj zosta miejscowej wilgoci]

ipozbawiouy przez wj^cicie lasów, pooranie k i osuszeniei

baguisk, ztd te nie ma miejscowa wilgo wpywu na staUj

wód, i dopiero ta ^\•ilgo, która si nad oceanem atlantyckimi

wychmarza, wpywa na stan wód w czasie panowania wia-|

trów zachodnich w miesicach letnich, ztd te przypdajj
powodzie od lat kilkudziesiciu daleko póniej, ni po Swi-j
tym Janie i Jakóbie, a tradycyjne wezbrania staj si coraz[

rzadsze, — redni stan wód coraz niszy, a powodzie coraz
wiksze.
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Wszystkie rzki tu opisane maj wspólny charakter,

wszystkie maj róda w górach wysokich, jiod gijrn granic '

lasów: poczynaj by spfawnemi na przestrzeni górnego

:

jS-; biegu jeszcze, nie pyn dolinami, lecz naprzód w gbokich
Ize 'zworach , a potem szerszemi nieco wyomami, na poprzek

si jgór. Kdy si w równie dostaj, zmieniaj wszystkie mniej

do
I

wicej kierunek ku pónocnemu wschodowi. Na dolnych'

lejijprzestrzeuiach jest ich dolina podmok, stykaj si w kocu
z Dniestrem pod prostym a niekiedy nawet pod rozwartym
ktem; co sprawia, e wody Dniestru, które ju równin^
pyn, (a tern samem w spadkach osal)y) wspieraj si tu

j

na silniejszych górskich wodach i zrzdzaj tak wielkie;i

g].! wylewy, e si powód nie raz wznosi ua 7 stóp nad bite

gocice. Ten szkodliwy wpyw jest jednak uderzajcy
najbardziej na ujciu Strwia i Stryja. Celem odwrócenia
dniestrowych wód ud Koniuszek

,
gdzie si dawnit^j czy

,

Dniestr ze Strwiem pod prostym ktem, wyrnito kana
przez Samborskie bota. Kana ten zajmuje przestrze okoo
.5000 sni . poczyna si od Hordyui i wpada poniej wsi

Doubowa, lecz jak si zdaje, niezupenie odpowiedzia celowi

i oczekiwaniu; udao si wprawdzie za pomoc jego od-

prowadzi koryto Dniestru od Koniuszek i zapobicdz pio-

nowemu zetkniciu si wód, jednake, e kana poprowa-j

dzono wyszym poziomem doliny, rozlewaj si z niego wodyi;

iku niszym obszarom, a miejsca, które dawniej nieprzy-i

('® stpne byy nawet dla najwyszego stanu wody, stoj dzi
pod wod w czasie wezbrania, i kt, pod którym si kana
|Cloubowski ze Strwiem styka, nie jest dosy ostrym.

j

iKanat, któryby by prowadzony od liordyni a do wsi'

jDuiestrzyka, na bota Bieliny ukiem wydanym agodnie ku,

ipónocy: odpowiedziaby, jak ^i zdaje, wicej celowi, bo nar

;Caej tej przestrzeni od Hordy ni a do Niniowa chodzi,,

igówuie o to, aeby rzeki na ujciach pod bardzo ostryni;!

jktem wpaday do Dniestru i pyny niejako obok niego,
,j

jua znacznej przestrzeni, ku wschodowi zwrócone. Na okoj;

iju wida, e podmoka dolina Dniestru lua rodkiem pe-

wn wypuko i pasma jednych bot cign si bliej

•:;t'odgórza, a drugie po nad samem jego korytem; w osu

i gocinne by- Od
na niej pier- Dniest

okoo . Woj- staje Zi ^ i , , r -• i i t i - -
.

...

la drucrie w tura di
'^ '*'^^"'" '^-''iy ^.'^^" bagnisk naleaoby na to zwrucic uwag;

"' "^
'^' a przekopom nada spadek dwojaki: jednym wprost do|

Dniestru, a drugim do pomniejszych rzek; bo przez odwró-

cenie rzek na ujciach pod ostrym Ictem zapobiegoby si
^ijtylko dalszym spustoszeniom doliny, lecz to nie osuszyoby
jeszcze raz ju zabagnione obszary.

k'cu i z kocem I Ma n;
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Silniój jeszcze od Strwia wpywaj ua dolin Dniestru
wody Stryja, i cay ten luk, którym koryto Dniestru jest

wydane ku pónocy, od ujcia rzeczki Tyniicnicy p;iczij\vszy

pod Terszakowoni a do ujcia wicy poniój urawna,
jest skutkiem tego potnego udei-zenia wód górskich,
w kierunku pionowym na koryto Dniestru. 'J'ntaj szcze-
gólniej potrzebowaljy Stryj sztucznego odwrócenia go na
ujcie i miejscowo, powiadcza temu, e Stryj jilyn
dawniej na dolin Rudy i daleko niej, a \wA bardzo
ostrym k;tem odlewa do Dniestru swe wody.
Comy o Strwiu i Stryju rzekli, to snino da si zasto-

jsowa do krainy pooonej na ujciu Swicy, omnicy,
'Bystrzycy i pomniejszych strug podgórskich, wszake do
uregulowania caego prdu dniestrowego i osuszenia caej
jego doliny i)()trzel)!t przecicia i sprostowania wikszych
przynajmniój kolan na i>rzesti-zeni jego wyomu midzy
Niniowem a Mohyhjwein, gdzie Dniestr tak krto pynie
i gdzie wody koujce na wielkie kolana nio maj ranego'
odpywu. Wtenczas bylnliy doj)ióro loe Dniestru naleyciei
i raz na zawsze wyprawione; tak olbrzymie jednak przed-
isiwzicie jest do wykonania bardzo trudne, zwaszcza na
przestrzeni wyomu

,
gdzie si skaliste brzegi Dniestru,

na 300 przeszo stóp wznosz nad zwyky stan wody.!
Osuszenie takich bagnisk i jirzelamanie takich ska ale-!
dwoby ()])acio korzyci ztd odniesione i naleaoby nie-'

zawodnie do najmielszych dzie tego rodzaju.
I

Bystrzyca przybiera to wspólne nazwisko waciwie do-;

piero poniej Stanisawowa, gdzie si Bystrzyca Kadwor-'
niaska , Bystrzyca Sootwiska i spawna Worona razemj
w jedno oe zlay. Solotwin oznacza w wyobraeniach
ludu podmok, dolin.
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' Podobnie, jak w dolinie dniestrzaskiej broi Strwi

'i Stryj, uderza take Czeremosz potnemi górskiemi

wodami na dolin Prutu, i Prut przybiera kierunek

Czeremoszu, a nie Czeremosz kierunek Pi'utu: bo

Prut, który ju od Delatyna równin pjmie, jest

i sabszym i mniejszyn:. od Czeremosza na ujciu

jego, a zetknicie si Prutu z Czeremoszem pod

iprostym ktem sprawia, e dolina na ich zetkniciu

'si leca podmaka na jjrzestrzem dwócli mil pra-

wie, a waciwie a po ujcie Prutowej Rybnicy.

'Tutaj potrzebowaby Prut tedy sprostowania na

ujciu , e])y si pod ostrym ktem styka z Cze-

remoszem.
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